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العقيدة كالمذاىب  قدـ ىذا البحث استكماال  لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في
 المعاصرة مف كمية أصكؿ الديف بالجامعة اإلسبلمية بغزة 

 ـَُُِ-ىػُّّْ
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 اإلهــداء

 

 ة،كالذم ساندني في ظركفي الصعب سبب كجكدم في الحياة، إلى كالدم الغالي؛ الذم ىك
 كمنحني الثقة كاألماف لتكميؿ مسيرتي العممية.

           

لى الغالية أمي الحبيبة؛ كالمشاركة لي  كالدعاء ، التي كاف ليا الدكر األكبر في المساعدة، كا 
 بتربية بناتي، كحمؿ اليمـك عني.

           

لى شيداء اإلسبلـ عامة، جي الراحؿ باسـ قديح، كعمى رأسيـ زك  كشيداء فمسطيف خاصة، كا 
 تعميمي كحثني عميو. إكماؿكالذم يرجع إليو الفضؿ بعد ا سبحانو كتعالى؛ بأف شجعني عمى 

           

لى بناتي الغ عمى  االعتمادني في نتي صبرف، كتحممف معي الغياب عنيف، كساعدبل ، كالالياتكا 
 .لمساعدتيأنفسيف 

           

 ر هذا العمل املتواضع،وأسال اهلل تعاىل القبول.أجمثل   أهدي هلم 

 

 الطالبة                

 عػبل أحمد جػكدة 
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 ســـديــس وتقــــشك

الحمد كالشكر  تعالى؛ الذم جعمني مف المسمميف، كجعمني مف المحتسبيف،كلو الشكر أف 
سالو الرضا كالمغفرة ، جعمني مف طالبات عمـ الديف، كعممني إياه، ككفقني لما يحبو كيرضاه،كأ

  كالرحمة.

لما  ؛مجابر بف زايد السمير  أتقدـ بالشكر الجزيؿ كالرفيع إلى األستاذ الدكتكر الفاضؿ:ثـ 
كالذم لـ يبخؿ عمي بأم  كاف لو مف دكر فعاؿ في تشجيعي عمى التمسؾ في مكضكع البحث،
ركفي، كلـ يقتصر مكقفو عمى معمكمة كال نصيحة، فكاف لو الدكر العظيـ كالصبر عمي، كمراعاة لظ

 فجزاه ا كؿ خير كأدامو ا ألىمو كلطبلب العمـ، ،ناصحان  كأخان  ،، كأبان بؿ كاف معممان  مشرؼ فقط؛
 كأكثر ا مف أمثالو.

 ف حفظو ا ، كاألستاذ المشارؾػنسيـ ياسي الدكتكر /األستاذ المشارؾ  كما كأشكر كؿ مف:
كجزاىما  لقبكليما مناقشة الرسالة، فبارؾ ا فييما كحفظيما،؛ / خالد حمداف، حفظو االدكتكر 
 كؿ خير.

إال كقدماه  عمي أم جيد كدعاء؛ يبخبل لـ يف،الذحبيبيفثـ أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكالدم ال
، كيرضى اعنيم كيرضى، يحفظيمالي، كاحتضنكا بناتي أثناء غيابي عنيف، فأدعك ا تعالى أف 

 مف ىذا العمؿ الرفيع أجران. ايجعؿ ليمعني برضاىـ، كأف 

لى  إلخكاني األحباء؛ لما قدمكا لي مف مساعدة معنكية كمادية، الجزيؿكما أتقدـ بالشكر  كا 
أخكاتي الحبيبات، المكاتي مثمف دكر األـ الحنكنة مع بناتي، خاصة فاطمة كنكر، كالمكاتي كفرف لي 

 حية كتقدير، كأداـ ا بينا حبؿ الكفاؽ كالمكدة.كؿ األجكاء اليادئة الطيبة، ليـ كميـ مني كؿ ت

ككؿ الشكر لبناتي الحبيبات:أالء، ككالء، كسجكد، كسناء؛ لصبرىف عمى غيابي، كتقصيرم 
كأف يجعميف مف الصالحات،  كأسأؿ ا أف يبقييف لي، ي،نبيف بعض األحياف، فميسامحن

 المطيعات.
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عامة، كخاصة األخ الفاضؿ األستاذ:أحمد  كما كأتقدـ بالشكر الخالص إلى كفبلء بناتي 
رجب )أبك حمزة( في مصر، كاألخ الفاضؿ المستشار العممي :طارؽ الشيمي)أبك رامي( في 

 السعكدية؛ لما قدماه لي مف مساندة معنكية، كعممية، كمادية، فبارؾ ا فييـ كجزاىـ كؿ خير.

إلى رمز قكتي،  كع الفرحة،الممزكج بطعـ الحب كالحناف،كدم كالشكر الكبير كالحنكف،
، إلى األـ الثانية الجامعة اإلسبلمية، بكؿ أساتذتيا، كعاممييا، كالقائميف عمى انتسابيكشرؼ 

رعايتيا، كخاصة كمية أصكؿ الديف، كعمادة الدراسات العميا، خاصة قسـ العقيدة؛ لدكرىـ الفعاؿ 
لى المكتبتسييبلت الصعاب التي كاجيتن ساعدكا  ؛ لماالمركزية كمكظفييابة ي في بداية األمر، كا 

 كأرشدكا كقدمكا المساعدات المختمفة.

كخاصة األخت  بخمف عمي بنصيحة كال دعاء،يكالبلتي لـ  كلف أنس زميبلتي الحبيبات،
األمة  الفاضمة األستاذة: أمؿ شراب، كاألخت الفاضمة األستاذة: رنا أبك حبيب، نفع ا بيف جميعان 

 كحفظيف كبارؾ فييف.

إلى مف ساىـ في إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع ،مف ذكرتو كمف لـ  كاالحتراـككؿ التقدير 
لى كؿ مف دعا لي   .كاف أك بعيدان  النجاح، قريبان بأذكره، كا 

 أسأؿ ا تعالى أف يجزم كؿ مف شكرتيـ خير جزاء، كيبارؾ فييـ.

 

 الطالبة                

 عػبل أحمد جػكدة 
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 ةػدمػالمق

 رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف،الحمد  الحي القيكـ الذم  الحمد
، كالذم حكـ عمى كؿ شيء  الخالؽ القادر المحيي المميت الذم ال يمكت، ال تأخذه سنة كال نـك

ٍء َهو:  بالمكت فقاؿ ٓه ُهَو ٪ُملُّ ََشْ ٍء َهوَوٓ َٔمْدُع َمَع اَّللهِ إََِلًو آَ٘مَر ٓ إ٫َِمَه إِ ٓه ُهَو ٪ُملُّ ََشْ ْؽُم َوٓ َٔمْدُع َمَع اَّللهِ إََِلًو آَ٘مَر ٓ إ٫َِمَه إِ ٓه َوْٖمَفُه ٫َمُه اْْلُ ْؽُم ٫مٌِك إِ ٓه َوْٖمَفُه ٫َمُه اْْلُ ٫مٌِك إِ

٪ُملُّ َمْن ٢َمَؾْقَفو ٨َموٍن * َوَيْبَؼى َوْٖمُه َرٓمَِّك ُذو اجَلََلِل ٪ُملُّ َمْن ٢َمَؾْقَفو ٨َموٍن * َوَيْبَؼى َوْٖمُه َرٓمَِّك ُذو اجَلََلِل   :، كقاؿ أيضا [88القصص:] َوإ٫َِمْقِه ُٔمْرَٖمُعونَ َوإ٫َِمْقِه ُٔمْرَٖمُعونَ 

 .[ِٕ-ِٔ]الرحمف َواإِل٪ْمَراِم [َواإِل٪ْمَراِم [

كؿ فجعؿ المكت حؽ عمى عباده جميعا، كلـ يفرؽ بيف مسمـ ككافر في ذلؾ ،فكؿ ميت،ك 
ْوَن  راجع إلى ا تعالى، كمبلقيا لجزائو، أك لحسابو،  قاؿ تعالى: ََم ُٔمَو٨مه ْوَن ٪ُملُّ َكْػٍس َذائَِؼُي اٙمَْْوِت َوإِكه ََم ُٔمَو٨مه ٪ُملُّ َكْػٍس َذائَِؼُي اٙمَْْوِت َوإِكه

ْكَقو  َقوُة ا٫مدُّ ـهَي ٨َمَؼْد ٨َموَز َوَمو اْْلَ ْكَقو ُأُٖموَر٪ُمْم َيْوَم ا٫ْمِؼَقوَمِي ٨َمَؿْن ُزْٗمِزَح ٢َمِن ا٫مـهوِر َوُأْدِ٘مَل اجْلَ َقوُة ا٫مدُّ ـهَي ٨َمَؼْد ٨َموَز َوَمو اْْلَ ٓه َمتَ ُأُٖموَر٪ُمْم َيْوَم ا٫ْمِؼَقوَمِي ٨َمَؿْن ُزْٗمِزَح ٢َمِن ا٫مـهوِر َوُأْدِ٘مَل اجْلَ ٓه َمتَ إِ وُع وُع إِ

ؽ بينيـ سبحانو كتعالى يكـ يرجعكف إليو ؛ فيجازم مف كلكنو فرٌ ،  [585آل عمران:] "ا٫ْمُغُرورِ ا٫ْمُغُرورِ 

ؽ بيف فجعؿ مبلئكة لمنعيـ كمبلئكة لمعذاب كؿ ليا أعماليا، كفرٌ  ،كيحاسب مف أساء، عمبلن  أحسف
يـ ،كأما الذيف الكافر، فكعد الذيف آمنكا كعممكا الصالحات بالنع، كمكقفيا مف المؤمف فمكقفيا م

 كفركا فكعدىـ بالعذاب المبيف.

، مف ىذا المنطمؽ قمت بدراسة مسألة عذاب القبر مف خبلؿ حديث البراء بف عازب           
و عف العذاب كالنعيـ، كتـ كقمت بالحكـ عمى الحديث كتناكلت المسائؿ العقدية التي كردت في

دة، كالتفسير، كاألحاديث،كغيرىا مف الكتب مستعينة با تعالى، كمف ثـ بكتب العقي شرحيا
 اإلسبلمية، كقمت بالرد عمى بعض الشبيات التي كردت حكؿ المسائؿ كلكف بشكؿ مختصر.

، التي تناكلت  فاشتممت الرسالة عمى المسائؿ العقدية الكاردة في حديث البراء بف عازب        
 لكركدىا في الحديث. مكافقة بترتيبياالحديث عف نعيـ القبر كعذابو، كقمت 

 

 

 



 ق  

 أكال : أىمية البحث 

كتقرير تمؾ  تكمف أىمية البحث في أنو يتناكؿ مسائؿ غيبية مف خبلؿ حديث رسكؿ ا        
الكيفية ما لـ تذكر لنا في ج الناس لئليماف بيا، دكف الخكض المسائؿ باألدلة كالبراىيف،ككيؼ يحتا

بعض المسائؿ، كالتي بحاجة إلى بيانيا لمناس،  بشكؿ تفصيمي كيتناكؿ بعض الشبيات حكؿ
عمى اإلسبلـ كالمسمميف،فيك مكضكع  كاالفتراءاتكخاصة أننا في زماف بات مميئا بالشبيات، 
حث سنبيف ذلؾ،كنرجح المسائؿ ، كفي ىذا البكاعتقادهمعاصر تكمـ فيو المتكممكف كؿ حسب ىكاه 

 في الحديث مثؿ: مةالميدية، كما أف البحث سيبيف بعض المسائؿ العق

 .ف الكريـآ،دراسة تحميمية لما أشار اليو القر الحديث الشريؼ خبلؿدراسة المكضكع مف -ُ

 الحديث عف مسائؿ عقدية جديدة كىي :-ِ

 التفريؽ بيف مبلئكة النعيـ كمبلئكة العذاب. -أ

 دعاء الميت لؤلحياء كتمني الخير ليـ.  -ب

 تناقض ذلؾ مع الكتابة األكلى.الحديث عف كتابة القدر لمميت كىؿ ي -ت

 جمع كترتيب المادة في كتاب متسمسؿ األحداث حسب كركدىا في الحديث. -ث

كالتأصيؿ في دراسة الغيبيات مف مصادرىا، سكاء كاف القرآف الكريـ، أك السنة  االىتماـضركرة -ّ
 النبكية ، كأنو ال خبلؼ بيف القرآف كالسنة في إثبات المسائؿ العقدية.

 :  سبب اختيار المكضكع:  ثانيا

" لما شعرتو الباحثة مف ِالمكضكع أثناء العممية التعميمية في مساؽ" تكحيد اختياركاف  -ُ
يمانية كعقائدية يحتاجو كؿ مسمـ لمشعكر بيا كلمعرفتيا .  تأمبلت ركحانية كا 

 ، كالتكجو الحاجة إلى تأمؿ تمؾ المحظات فإف  لو األثر الكبير عمى الثبات باإليماف  با -ِ
 لمبعد عف المعاصي كالذنكب .

 رد عمى شبيات كأقكاؿ المخالفيف.لمحاربة الجاىمية،كال الحاجة الماسة في الكقت المعاصر -ّ
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 ثالثا: منيج البحث:

؛كذلؾ بجمع المعمكمات الصحيحة، عمى الشبيات  اعتمدت الباحثة المنيج التحميمي النقدم        
 نكرىا بأدلة كاضحة كبشكؿ مختصر.كأدلتيا، كالرد عمى مف ي

 رابعا: طريقة البحث:

يزىا بكضعيا بيف يعزك اآليات بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية ،كتكثيقيا في متف الرسالة كتم -ُ
 .][ىبلليف

بيذا  قكسيفتخريج األحاديث مف مظانيا ثـ نقؿ حكـ العمماء عمييا،كتميزىا بكضعيا بيف  -ِ
 الشكؿ )(.

تي استدلمت بيا عمى المسائؿ مف كتب التفسير،كذكر أسباب النزكؿ عند شرح اآليات ال -ّ
 كجكد السبب.

 بالرجاؿ كالعمماء ، كالتعريؼ المكجز ببعض الفرؽ.ببعض التعريؼ  -ْ

 تكضيح الكممات الغريبة مف كتب المغة، كالمعاجـ، كمف كتب غريب األثر. -ٓ

 الصفحة برمز)ص( كلمحديث برمز)ح(.استخداـ الرمكز في التعبير عف الجزء برمز )ج( ك  -ٔ

 خامسا: الدراسات السابقة :

مف خبلؿ البحث لـ تتكصؿ الباحثة إلى بحث عممي تناكؿ عذاب القبر مف خبلؿ         
األحاديث النبكية الشريفة في مجاؿ العقيدة، بؿ في مجاؿ الحديث بشكؿ قريب مع كجكد اختبلؼ 

 في الدراسة.

عممي تناكؿ المكضكع كعنكاف رئيس؛ كلكف تـ تناكلو مف خبلؿ  كلـ تعثر الطالبة عمى بحث
 مكاضيع تتعمؽ بعذاب القبر، كاليـك اآلخر، أك عقيدة البعث منيا:

أحاديث حياة البرزخ في الكتب التسعة ، جمعان ، كتخريجان ، كدراسة  بعنكاف: دكتكراهرسالة  -ُ
الحديث ، بكمية أصكؿ الديف  قسـ السنة كعمكـ -محمد حيدر بف ميدم بف حسف / لمباحث 
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لدكتكر / الفاتح الحبر بجامعة أـ درماف اإلسبلمية ، بجميكرية السكداف ، تحت إشراؼ فضيمة ا
 .عمر أحمد 

دراسة كتحميبل ،إعداد الطالب:عامر  "الركح" قيـ الجكزية في كتابوترجيحات اإلماـ ابف  -ِ
ماجستير في العقيدة كالمذاىب سميماف داكد،إشراؼ الدكتكر:نسيـ شحدة ياسيف رسالة 

 ـ.ََِٖ-قُِْٗكمية أصكؿ الديف –المعاصرة 

 سادسا : خطة البحث:

 كتشتمؿ عمى : مقدمة، كتمييد ،كثبلثة فصكؿ، مقسمة إلى مباحث،كمطالب، كخاتمة .    

،كالدراسات السابقة كمنيج البحث، كخطة االختيارالمقدمة:كتشتمؿ عمى أىمية المكضكع،كسبب 
 البحث.

،كالحكـ عميو،كبياف أىميتو،كشرح بعض المسائؿ تمييد: كيحتكل عمى حديث البراء بف العازبال
 فيو.

 الفصؿ األكؿ

 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو.
 كفيو مبحثاف:

 ، كعقيدة أىؿ السنة فيو.كأدلتو المبحث األكؿ:نعيـ القبر كأسبابو،

 كفيو أربعة مطالب:

 ـ القبر.المطمب األكؿ:تعريؼ نعي

 المطمب الثاني:أدلة نعيـ القبر.

 المطمب الثالث:عقيدة أىؿ السنة في نعيـ القبر.

 المطمب الرابع:أسباب النعيـ كالحكمة مف إبرازه .

 المبحث الثاني : عذاب القبر ، كعقيدة أىؿ السنة فيو.

 كفيو أربعة مطالب:
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 المطمب األكؿ:تعريؼ عذاب القبر.

 القبر.المطمب الثاني:أدلة عذاب 

 المطمب الثالث:عقيدة أىؿ السنة في عذاب القبر.

 و .ئالمطمب الرابع:أسباب العذاب كالحكمة مف إخفا

 الفصؿ الثاني

 اختبلؼ مبلئكة القبر، كمكقفيا مف المؤمف كالكافر.

 كفيو مبحثاف:

 المبحث األكؿ: أدلة كجكد المبلئكة في القبر، كرد شبيات المنكريف.

 

 كفيو ثبلثة مطالب:

 لمطمب األكؿ: أدلة كجكد مبلئكة في القبر.ا

 المطمب الثاني:عقيدة أىؿ السنة في اإليماف بالمبلئكة.

 المطمب الثالث:شبيات المنكريف لمبلئكة القبر، كالرد عمييـ.

 المبحث الثاني: مكقؼ المبلئكة مف المؤمف كالكافر.

 كفيو مطمباف:

 .المطمب األكؿ: مكقؼ المبلئكة مف المؤمف في القبر

 المطمب الثاني: مكقؼ  المبلئكة مف  الكافر في القبر.

 الفصؿ الثالث

 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ ،كالعذاب.
 كفيو مبحثاف:

 المبحث األكؿ: تعريؼ الركح كالجسد.

 كفيو مطمباف:



 ط  

 المطمب األكؿ: الركح كمتعمقاتيا.

 المطمب الثاني: الجسد كعبلقتو بالركح.

 النعيـ ك العذاب عمى الركح  كالجسد،كالرد عمى شبيات المنكريف.المبحث الثاني: كقكع 

 كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ: كقكع النعيـ ك العذاب عمى الركح كالجسد.

 المطمب الثاني:شبيات مف أنكر كقكع العذاب عمى الركح كالجسد، كالرد عمييا.

 الخاتمة:كتشمؿ نتائج البحث كتكصيات الباحثة.

 يرس اآليات القرآنية،كالحديث الشريؼ،كاألعبلـ،كالمصادر،كالمكضكعات.الفيارس: كتشمؿ ف
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 تمييد
 في حديث البراء بف عازب

إف نعيـ القبر كعذابو مف أمكر الغيب، فما تحت القبكر ال يعممو إال عبلـ الغيكب، فشأف 
عنو شيئان،  ، ما عممناالنبي أكحى بو ا إلى عػذاب القبر مػف أمكر الغيب، كلكال الكحي الذم 

 ما جاء مجمبل في كتاب ا تعالى.،  الذم يفصؿ لنا بو الرسكؿ  كحديث البراء بف عازب
 الحديث :

في جنازة رجؿ مف األنصار، فانتيينا إلى   قاؿ: خرجنا مع النبي   (ُ)عازب  بف البراء )عف
عمى رؤكسنا الطير  مستقبؿ القبمة، كجمسنا حكلو ككأف  القبر كلما يمحد، فجمس رسكؿ ا 

فجعؿ ينظر إلى السماء كينظر إلى األرض كجعؿ يرفع بصره  األرض، كفي يده عكد ينكت في
مرتيف أك ثبلثان، ثـ قاؿ: الميـ إني أعكذ بؾ  "فقاؿ: استعيذكا با مف عذاب القبر ثبلثان، كيخفضو

قباؿ مف اآلخرة إف العبد المؤمف إذا كاف في انقطا : ثـ قاؿ " ،ثبلثان  مف عذاب القبر ع مف الدنيا كا 
كجكىيـ الشمس كمعيـ كفف مف أكفاف الجنة  نزؿ إليو مبلئكة مف السماء بيض الكجكه، كأف
البصر، ثـ يجيء ممؾ المكت حتى يجمس عند  كحنكط مف حنكط الجنة، حتى يجمسكا منو مد

مف ا كرضكاف، اخرجي إلى مغفرة  - كفي ركاية المطمئنة - رأسو فيقكؿ: أيتيا النفس الطيبة
ركاية: حتى إذا خرجت ركحو  كفي - قاؿ: فتخرج تسيؿ كما تسيؿ القطرة مف السقاء، فيأخذىا

صمى عميو كؿ ممؾ بيف السماء كاألرض ككؿ ممؾ في السماء، كفتحت لو أبكاب السماء، ليس 
يده طرفة  فإذا أخذىا لـ يدعكىا في - قبميـ مف أىؿ باب إال كىـ يدعكف ا أف يعرج بركحو مف

ْتُه ُرُٞمُؾـَو  فذلؾ قكلو تعالى  - في ذلؾ الكفف، كفي ذلؾ الحنكط عيف حتى يأخذكىا فيجعمكىا ْتُه ُرُٞمُؾـَو َٔمَو٨مه َٔمَو٨مه

٠ُمونَ  ٠ُمونَ َوُهْم َٓ ُيَػرِّ [ كيخرج منيا كأطيب نفحة مسؾ كجدت عمى كجو األرض،  ُٔ: األنعاـ]  َوُهْم َٓ ُيَػرِّ
قالكا: ما ىذا الركح  بيا عمى ممؾ مف المبلئكة إال -يعني  -يمركف  قاؿ: فيصعدكف بيا فبل

فبلف بف فبلف بأحسف أسمائو التي كانكا يسمكنو بيا في الدنيا، حتى ينتيكا  :الطيب؟ فيقكلكف
 السماء الدنيا فيستفتحكف لو فيفتح ليـ فيشيعو مف كؿ سماء مقربكىا إلى السماء التي بيا إلى

                                                           

بف الحارث بف عدٌم بف جشـ بف مجدعة بف حارثة بف الحػارث بػف عمػرك بػف مالػؾ بػف األكس األنصػارٌم  ( ىك:ُ)
أربػع عشػرة غػزكة. كفػي ركايػة  ، يكنى أبا عمارة. كيقاؿ أبك عمرك، كركم عنو أنو غزا مع رسكؿ المَّػو األكسيٌ 

ىػػػػ، انظػػػر ِٕخمػػػس عشرة،كشػػػيد مػػػع عمػػػي مكقعػػػة الجمػػػؿ كصػػػفيف كقتػػػاؿ الخػػػكارج، كنػػػزؿ بالككفػػػة كمػػػات سػػػنة 
حجػػر العسػػقبلني اإلصػػابة فػػي تمييػػز الصػػحابة ، تػػأليؼ: أبػػك الفضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف 

 –ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد المكجػػػكد كعمػػػى محمػػػد معػػػكض ، نشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػة ِٖٓ)المتػػػكفى: 
 (.ُُْ/ُ،)ٖىػ ، عدد األجزاء:  ُُْٓ -بيركت ، الطبعة: األكلى 
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في  بكا كتاب عبدماكت  :تمييا حتى ينتيي بو إلى السماء السابعة، فيقكؿ ا عز كجؿ
ُٓمونَ عمييف قُّوَن * ٪مَِتوٌب َمْر٩ُموٌم * َيْشَفُدُه اٙمَُْؼره ُٓمونَ َوَمو َأْدَراَك َمو ٢ِمؾِّ قُّوَن * ٪مَِتوٌب َمْر٩ُموٌم * َيْشَفُدُه اٙمَُْؼره [.  فيكتب ُِػ  ُٗ]المطففيف: َوَمو َأْدَراَك َمو ٢ِمؾِّ

يقاؿ: أعيدكه إلى األرض فإني كعدتيـ أني منيا خمقتيـ كفييا أعيدىـ  ثـ كتابو في عمييف،
قاؿ: فإنو يسمع خفؽ  رض كتعاد ركحو في جسده،قاؿ: فيرد إلى األ  تارة أخرل، كمنيا أخرجيـ

االنتيار فينتيرانو كيجمسانو فيقكالف لو  نعاؿ أصحابو إذا كلكا عنو مدبريف فيأتيو ممكاف شديدا
ما دينؾ؟ فيقكؿ: ديني اإلسبلـ، فيقكالف لو ما ىذا الرجؿ  فيقكؿ: ربي ا، فيقكالف لو مف ربؾ؟

فيقكالف لو: كما أعممؾ؟ فيقكؿ: قرأت كتاب ا ،  رسكؿ ا الذم بعث فيكـ؟ فيقكؿ: ىك
بو كصدقت، فينتيره فيقكؿ: مف ربؾ؟ ما دينؾ؟ مف نبيؾ؟ كىي آخر فتنة تعرض عمى  فآمنت

َقوِة المؤمف، فذلؾ حيف يقكؿ ا عز كجؿ  ًِ ِِم اْْلَ ًُ اَّللهُ ا٫مهِذيَن آَمـُوا ٓمِو٫ْمَؼْوِل ا٫مثهوٓمِ ُيَثبِّ

ْكَقو فينادم مناد في السماء، أف  اإلسبلـ كنبي محمد [   فيقكؿ: ربي ا كدينيِٕ:]إبراىيـا٫مدُّ
مف  مف الجنة، كألبسكه مف الجنة كافتحكا لو بابان إلى الجنة، قاؿ: فيأتيو فافرشكهصدؽ عبدم 

رجؿ حسف  - يمثؿ لو :كفي ركاية - ركحيا كطيبيا كيفسح لو في قبره مد بصره، قاؿ: كيأتيو
يسرؾ أبشر برضكاف مف ا، كجنات فييا  ياب، طيب الريح فيقكؿ: أبشر بالذمالكجو حسف الث

لو: كأنت فبشرؾ ا بخير، مف أنت؟ فكجيؾ  نعيـ مقيـ ىذا يكمؾ الذم كنت تكعده، فيقكؿ
الصالح، فك ا ما عممتؾ إال كنت سريعان في إطاعة ا  الكجو يجيء بالخير، فيقكؿ: أنا عممؾ

ا، فجزاؾ ا خيران ثـ يفتح لو باب مف الجنة كباب مف النار فيقاؿ: ىذا بطيئان في معصية 
ا، أبدلؾ ا بو ىذا! فإذا رأل ما في الجنة قاؿ: رب عجؿ قياـ الساعة، كيما  منزلؾ لك عصيت

 .إلى أىمي كمالي، فيقاؿ لو: اسكف أرجع

ف العبد الكافر قباؿ مف اآلخرة، نزؿ إذا كاف في انق - الفاجر كفي ركاية - قاؿ: كا  طاع مف الدنيا، كا 
 مف السماء مبلئكة غبلظ شداد، سكد الكجكه، معيـ المسكح مف النار، فيجمسكف منو مد إليو

إلى  البصر، ثـ يجيء ممؾ المكت حتى يجمس عند رأسو، فيقكؿ: أيتيا النفس الخبيثة، اخرجي
مف  - الكثير الشعب - السفكد سخط مف ا كغضب، قاؿ: فتفرؽ في جسده فينتزعيا كما ينتزع

الصكؼ المبمكؿ فتقطع معيا العركؽ كالعصب ،فيمعنو كؿ ممؾ بيف السماء كاألرض ككؿ ممؾ في 
أىؿ باب إال كىـ يدعكف ا أف ال تعرج ركحو مف  السماء، كتغمؽ أبكاب السماء، ليس مف

ا في تمؾ المسكح، كيخرج يدعكىا في يده طرفة عيف حتى يجعمكى قبميـ، فيأخذىا، فإذا أخذىا، لـ
عمى كجو األرض، فيصعدكف بيا، فبل يمركف بيا عمى مؤل مف  منيا كأنتف ريح جيفة كجدت

الركح الخبيث؟ فيقكلكف: فبلف بف فبلف بأقبح أسمائو التي كاف يسمى  المبلئكة إال قالكا: ما ىذا
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  لو، ثـ قرأ رسكؿ ا  حتى ينتيي بو إلى السماء الدنيا فيستفتح لو فبل يفتح بيا في الدنيا،

َقوطِ  َؿُل ِِم َٞممِّ اْْلِ ٍَ اجْلَ
ـهَي َٗمتهى َيؾِ ََمِء َوَٓ َيْدُ٘مُؾوَن اجْلَ ْم َأْٓمَواُب ا٫مسه َقوطِ َٓ ُٔمَػتهُح ََلُ َؿُل ِِم َٞممِّ اْْلِ ٍَ اجْلَ
ـهَي َٗمتهى َيؾِ ََمِء َوَٓ َيْدُ٘مُؾوَن اجْلَ ْم َأْٓمَواُب ا٫مسه  [.َْ]األعراؼ:  َٓ ُٔمَػتهُح ََلُ

كتابو في سجيف، في األرض السفمى، ثـ يقاؿ: أعيدكا عبدم إلى  فيقكؿ ا عز كجؿ: اكتبكا
فتطرح ركحو  - منيا خمقتيـ كفييا أعيدىـ، كمنيا أخرجيـ تارة أخرل يـ أنياألرض فإني كعدت

ََم  :السماء طرحان حتى تقع في جسده ثـ قرأ مف ْك ٓمِوَّللهِ ٨َمَؽَلكه ٪م٤َِم ٓمِِه َوَمْن ُي٦ْمِ ََم ُٗمـََػوَء َّللِهِ ٧َمْٛمَ ُم٦ْمِ ْك ٓمِوَّللهِ ٨َمَؽَلكه ٪م٤َِم ٓمِِه َوَمْن ُي٦ْمِ ُٗمـََػوَء َّللِهِ ٧َمْٛمَ ُم٦ْمِ

ََمِء ٨َمَتْخَطُػُه ا٫مطهْٛمُ َأْو ََتِْوي ٓمِِه ا٫م ََمِء ٨َمَتْخَطُػُه ا٫مطهْٛمُ َأْو ََتِْوي ٓمِِه ا٫مَ٘مره ِمْن ا٫مسه يُح ِِم َمَؽوٍن َٞمِحقٍق َ٘مره ِمْن ا٫مسه يُح ِِم َمَؽوٍن َٞمِحقٍق رِّ [ فتعاد ركحو في ُّ]الحج:  رِّ
 .جسده قاؿ: فإنو يسمع خفؽ نعاؿ أصحابو إذا كلكا عنو

مف ربؾ؟ فيقكؿ: ىاه ىاه ال أدرم،  كيأتيو ممكاف شديدا االنتيار فينتيرانو كيجمسانو فيقكالف لو
ي ىذا الرجؿ الذم بعث فيكـ؟ فيقكالف: فما تقكؿ ف فيقكالف لو ما دينؾ؟ فيقكؿ: ىاه ىاه ال أدرم،

فيقكؿ: ىاه ىاه ال أدرم، سمعت الناس يقكلكف ذاؾ! فيقاؿ: ال  !فبل ييتدم السمو، فيقاؿ: محمد
لو مف النار كافتحكا لو بابان إلى النار  فافرشكامناد مف السماء أف كذب،  ت، فينادميدريت كال تم
ركاية:  كفي -فيو أضبلعو كيأتيوحرىا كسمكميا، كيضيؽ عميو قبره حتى تختمؼ  فيأتيو مف
أبشر بالذم يسكؤؾ، ىذا يكمؾ  :رجؿ قبيح الكجو قبيح الثياب منتف الريح فيقكؿ - كيمثؿ لو

فكجيؾ الكجو يجيء بالشر، فيقكؿ:  الذم كنت تكعد، فيقكؿ: كأنت فبشرؾ ا بالشر، مف أنت؟
، سريعان إلى معصية ا، فجزاؾ عف طاعة ا أنا عممؾ الخبيث. فك ا ما عممت إال كنت بطيئان 

يده مرزبة لك ضرب بيا جببلن كاف ترابان، فيضربو ضربة  ا شران ثـ يقيض لو أعمى أصـ أبكـ في
ا كما كاف، فيضربو ضربة أخرل فيصيح صيحة يسمعو كؿ شيء  حتى يصير بيا ترابان ثـ يعيده

 نار فيقكؿ رب ال تقـ الساعة(. تـ الحديثباب مف النار كيميد مف فرش ال إال الثقميف ثـ يفتح لو

  (ُ) بطكلو.

 

 

 

 

 
                                                           

فػػي ـ، مؤسسػػة الرسػػالة  ُٗٗٗ -ىػػػ َُِْ، ِاإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ، تحقيػػؽ: األرنػػؤكط كآخػػركف، ط  أخرجػػو( ُ)
 ،كتاب الجنائز،باب الجمػكس عنػد القبػرفي سننوداكد  ي(، ك أب ُّْٖٓ( حديث رقـ )ْٗٗ/َّ)مسند الككفييف

 .ّٖٓٓح (ُِٖ/ّ)صحيح في الترغيب كالترىيب في كقاؿ األلباني ، ُِِّ( حديث ُِّ/ ّ) 
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 مسائؿ العقيدة في الحديث

في الحديث يكضح الكثير مف المسائؿ العقدية، كالتي ليا   إف كؿ ما تحدث عنو النبي 
عبلقة باإليماف بأف ىناؾ نعيـ أك عذاب لمميت في القبر، كسنذكرىا بشكؿ مبسط دكف الكبلـ عف 

 ر، ألننا سنتكمـ عنو كبل في فصمو بإذف ا  تعالى. ما في القب

  األلكىيةمسألة  **

 لكىيةأكال : معنى تكحيد األ  

 تكحيد األلكىية لغة -ُ

 ؛التكحيد، ك األلكىية تكحيد األلكىية مركب مف كممتيف     

 *التكحيد  

صطبلح أىؿ الحكـ بأف الشيء كاحد، كالعمـ بأنو كاحد، كفي ا " ىك قاؿ الجرجاني:        
أىؿ الحقيقة تجريد الذات اإلليية عف كؿ ما يتصكر في األفياـ كيتخيؿ في  كاصطبلح الحقيقة:
معرفة ا تعالى بالربكبية، كاإلفراد بالكحدانية، كنفي  كالتكحيد ثبلثة أشياء:، كاألذىافاألكىاـ 

   (ُ) .األنداد عنو جممة"

 األلكىية *   

كؿ ما اتخذ معبكدا، فإذا منسكب إلى ، ك  (ِ)كمنو لفظ الجبللة  إللو،الفظ أصمو  أللكىيةا         
 (ّ) .أطمؽ عمى شيء يككف ىك المعبكد

كاإللو المألكه الذم تأليو القمكب، كككنو يستحؽ األلكىية مستمـز : " كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
مؿ ال يراد بو كجيو فيك لصفات الكماؿ، فبل يستحؽ أف يككف معبكدا محبكبا لذاتو إال ىك، ككؿ ع

                                                           

ناف ( ضػػػػػػبطو كصػػػػػػححو جماعػػػػػػة مػػػػػػف العمماء،نشػػػػػػر دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة،لبٔٗالتعريفػػػػػػات لمجرجػػػػػػاني، ص  )( ُ)
 .ُـ(عدد األجزاء ُّٖٗبيركت،الطبعة األكلى)

(تحقيػػػػؽ مؤسسػػػػة الرسالة،إشػػػػراؼ محمػػػػد العرقكسي،نشػػػػر ُِِْص) مانظػػػػر: القػػػػامكس المحػػػػيط لمفيػػػػركز آبػػػػاد( ِ)
 ُعدد األجزاء: ، ـ ََِٓ -ىػ  ُِْٔبيركت،الطبعة الثامنة-،لبنافةمؤسسة الرسال

(تحقيػؽ صػفكاف الداكدم،نشػر دار القمػـ ،دمشػؽ بيػركت،  ِٖانظر: المفردات في غريب القرآف لؤلصػبياني ص)( ّ)
 .ىػ ُُِْ -الطبعة: األكلى 
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ٌي إِٓه اَّللهُ ٫َمَػَسَدَٔمو ٨َمُسْبَحوَن باطؿ، كعبادة غيره كحب غيره يكجب الفساد كما قاؿ تعالى:  ٫َمْو ٪َموَن ٨مِقِفََم آَِلَ

  (ُ) . ِِسكرة األنبياء: اَّللهِ َربِّ ا٫ْمَعْرِش ٢َمَمه َيِصُػونَ ْ

 تكحيد األلكىية في االصطبلح -ِ 

فراده كحده بالعبادة كميا ىك ا          لعمـ كاالعتراؼ بأف ا ذك األلكىية عمى خمقو أجمعيف، كا 
خبلص الديف  كحده فحقيقتو إخبلص التأٌلو  تعالى مف المحبة كالخكؼ كالرجاء كالتككؿ ،  كا 

ٓه ٫مِقَ كالرغبة كالرىبة كسائر أنكاع العبادة  تعالى.كما قاؿ تعالى:  ْعُبُدوا اَّللهَ ُُمْؾِِص٤َم ٫َمُه َوَمو ُأِمُروا إِ

٪َموَة َوَذ٫مَِك ِديُن ا٫ْمَؼقَِّؿيِ  َلَة َوُيْمُٔموا ا٫مزه يَن ُٗمـََػوَء َوُيِؼقُؿوا ا٫مصه  (ِ) . ا٫مدِّ

 ىيةلك ثانيا : حقيقة تكحيد األ 

خبلص الديف لو في عبادتو كاستعانتو في القرآف كثير        قاؿ شيخ اإلسبلـ :" تكحيد ا كا 
 ، كمف األدلة عمى تكحيد األلكىية: (ّ)ىك قمب اإليماف كأكؿ اإلسبلـ كآخره "جدا،بؿ 

 *مف القرآف الكريـ

٪ُموا ٓمِِه َٟمْقئًو :قكلو تعالى -1    . ّٔالنساء: مف األية َوا٢ْمُبُدوا اَّللهَ َوٓ ُٔم٦ْمِ

وهُ َو٩َمَه َرٓمَُّك أَ  :كقكلو -2    ٓه إِيه  . ِّاآليةاإلسراء: مف  ٓه َٔمْعُبُدوا إِ

يَن ُٗمـََػوءَ   :كقكلو -3      ٓه ٫مَِقْعُبُدوا اَّللهَ ُُمْؾِِص٤َم ٫َمُه ا٫مدِّ  .ٓمف اآلية البينة: َوَمو ُأِمُروا إِ

يَك ٫َمُه َوٓمَِذ٫مَِك ُأِمرْ   :كقكلو -4     ُل ٩ُمْل إِنه َصَلِِت َوُكُسؽِي َوََمَْقوَي َوََمَوِِت َّللِهِ َربِّ ا٫ْمَعوَٙم٤َِم، ٓ ََشِ ُت َوَأَكو َأوه

 . ُّٔ-ُِٔاألنعاـ:  اْٙمُْسؾِِؿ٤مَ 

 

 

                                                           

: ناصػػػػػر عبػػػػػد الكػػػػػريـ ، تحقيػػػػػؽ(ّٕٖ/ِ)البػػػػػف تيميػػػػػة اقتضػػػػػاء الصػػػػػراط المسػػػػػتقيـ لمخالفػػػػػة أصػػػػػحاب الجحػػػػػيـ (ُ)
 ِعدد األجزاء: ،  ـُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالطبعة: السابعة، ،  شر: دار عالـ الكتب، بيركت، لبناف،نالعقؿ

 -ىػ  َُِْ -الثانية دمشؽ، الطبعة  -(، نشر مؤسسة الخافقيفُِٗ/ُانظر: لكامع األنكار البيية لمسفاريني) (ِ)
 ِعدد األجزاء: ، ـ ُِٖٗ

، تحقيػػؽ: عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف قاسػػـ، نشػػر: مجمػػع الممػػؾ فيػػد (َٕ/ُ)بػػف تيميػػةالمجمػػكع الفتػػاكل انظػػر: (ّ)
 .ـُٓٗٗىػ/ُُْٔية، المممكة العربية السعكدية، عاـ النشر: لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبك 
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  مف السنة الشريفة*

يا معاذ، أتدرم ما حؽ ا ):لمعاذ بف جبؿ  رسكؿ اأذكر منيا األدلة مف السنة كثيرة جدا، 
: عمى العباد؟ كما حؽ العباد عمى ا؟ " قاؿ معاذ: ا كرسكلو أعمـ. قاؿ: "حؽ ا عمى العباد

 .(ُ) (أف يعبدكه كال يشرككا بو شيئا، كحؽ العباد عمى ا: أف ال يعذب مف ال يشرؾ بو شيئا

 .(كال يشرككا بو شيئا): فالحديث فيو داللة كاضحة عمى تكحيد األلكىية؛مف خبلؿ قكلو

 عبلقة تكحيد األلكىية بأنكاع التكحيدثالثا: 

 *أنكاع التكحيد

تىٍكًحيدي اٍعمى  قاؿ السفاريني:"         لىًييًَّة، كى تىٍكًحيدي اإٍلً بيكًبيًَّة، كى : تىٍكًحيدي الرُّ ثىةي أىٍقسىاـو ـٍ أىفَّ التٍَّكًحيدى ثىبلى
فىاتً   .(ِ)" الصّْ

 : كىك إفراد ا بأفعالو كالخمؽ كالرزؽ.تكحيد الربكبية -ا

ردة في القرآف ىك إفراد ا بأسمائو الحسنى كصفاتو العمى الكا: تكحيد األسماء كالصفات -ِ
 كالسنة، كاإليماف بمعانييا كأحكاميا.

 .(ّ) .كالصبلة كالصكـ كالدعاء ؛: كىك إفراد ا بأفعاؿ العباد التعبديةتكحيد األلكىية -ّ

 أنكاع التكحيدالعبلقة بيف *  

أف اإليماف بكحدانية الرب  ؛بمعنى،تكحيد الربكبية كاألسماء كالصفات ؛يستمـز تكحيد األلكىية -ُ

الخالؽ الرازؽ المحيي المميت كبكافة أسمائو كصفاتو يستمـز المكحد أف يعبد ا كيكحده في 
  ألكىيتو؛ ألنو ماداـ أقر بالرب الكاحد لـز ألف يتبع ذلؾ بتكحيد اإللو.

أف اإليماف  ؛كأما تكحيد األلكىية فيك متضمف لتكحيد الربكبية كاألسماء كالصفات، بمعنى -ِ
قديـ العبادة لو ال يحصؿ إال ممف أقر بأف ىذا اإللو المعبكد رب العالميف، ألف بكحدانية ا كت

 (ْ) .العبادة ال تصرؼ حقيقة إال لمرب المتصؼ بالكماؿ المنزه عف النقص

                                                           
 .ّّٕٕ(حديثُُْ/ٗأمتو) أخرجو البخارم،كتاب التكحيد،باب دعاء النبي  (ُ)
 (.ُِٖ/ُلكامع األنكار ) (ِ)
 (.َُّ-ُِٖ/ُانظر: لكامع األنكار )  (ّ)
شر: دار ، نلمعتصـ با البغدادم: محمد اتحقيؽ(ُِْ-ُُِ/ُ)بف قيـ الجكزية المدارج السالكيف  انظر:  (ْ)

 ِعدد األجزاء:،ـُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔالطبعة: الثالثة، ، بيركت –الكتاب العربي 
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 أىمية تكحيد األلكىيةرابعا :  

ّن َواإْلِ تعالى: لقكلو الجف كاإلنس،  ؛الغاية مف خمؽ الثقميفىك  -ُ     ٓه َوَمو ٘مؾؼً اجْلِ ْكس إِ

 .(ُ)ألجميا خمؽ الثقميف ؛ تعالى أرادىافتكحيد العبادة غاية ،[ٔٓالذاريات: اآلية] ٫مقعبدون

ىك أكؿ دعكة الرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ؛ فمف أجمو أرسمت الرسؿ؛ كما قاؿ تعالى:  -ِ   
 ََأِن ا٢ْمُبُدوا اَّلله ًٓ ٍي َرُٞمو   (ِ) [ .ّٔ]النحؿ: مف اآلية  َواْٖمَتـُِبوا ا٫مطهو٧ُموَت َو٫َمَؼْد َٓمَعْثـَو ِِم ٪ُملِّ ُأمه

ٓه َأَكو أنزؿ ا الكتب؛ كما قاؿ تعالى: بو  -ّ ُه ٓ إ٫َِمَه إِ ٓه ُكوِٗمي إ٫َِمقِْه َأكه َوَمو َأْرَٞمْؾـَو ِمْن ٩َمْبؾَِك ِمْن َرُٞموٍل إِ

  (ّ) [ .ِٓ]األنبياء:  ٨َمو٢ْمُبُدونِ 

المشركيف، كعميو يقع الثكاب أك العقاب في الداريف، يقكؿ شيخ ىك الفارؽ بيف المكحديف ك  -ْ
اإلسبلـ ابف تيمية رحمو ا: "فالتكحيد ضد الشرؾ، فإذا قاـ العبد بالتكحيد الذم ىك حؽ ا، فعبده 

 (ْ)ال يشرؾ بو شيئا، كاف مكحدا".

أمرت أف ):  النبي،لقكؿ (ٓ)أف يقاتؿ الكفار عميو   كىذا التكحيد ىك الذم أمر رسكؿ ا -ٓ
أقاتؿ الناس حتى يشيدكا أف ال إلو إال ا، كيؤمنكا بي كبما جئت بو. فإذا فعمكا ذلؾ عصمكا 

لذلؾ أكؿ ما يجب عمى المكمؼ ىك ،(ٔ) (مني دماءىـ كأمكاليـ إال بحقيا كحسابيـ عمى ا
 (ٕ) .ًإلىوى ًإالَّ المَّوي شيادة أف ال 

 

 مسألة االستعاذة** 

 ة في المغةاالستعاذ 

                                                           

  (.ُُٖ/ِانظر: مدارج السالكيف) (ُ)
  (.ُُِ/ُ)مدارج السالكيف ، ك (ُٕ/ُ)بف تيميةالمجمكع الفتاكل انظر:  (ِ)
 (.ُْٓ/ُ)بف تيميةالمجمكع الفتاكل انظر:  (ّ)
 (.ّٓ-ِٓ/ُ)بف تيميةالمجمكع الفتاكل  انظر: (ْ)
 (.ْْٕ/ّ)مدارج السالكيفانظر: (ٓ)
{ أخرجو البخارم،كتاب اإليماف،باب (ٔ) ـٍ مُّكا سىًبيمىيي بلىةى كىآتىكيا الزَّكىاةى فىخى  .ِٓ(حديث ُْ/ُ)}فىًإٍف تىابيكا كىأىقىاميكا الصَّ
 (.ُِْ/ّ)مدارج السالكيفانظر: (ٕ)
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إلى الشيء،كمنو قكلنا أعكذ  ءأصميا مف الفعؿ عكذ؛ كيدؿ عمى معنى كاحد ىك االلتجا        
   (ُ) أم؛ أعكذ با.  كمعاذ ا ؛أم ألجأ إليو، با

 االستعاذة في االصطبلح

ـ كاإلعاذة الحماية مف مكركه فالمستعيذ محت ، : طمب اإلعاذةاالستعاذةيف:" يقاؿ ابف عثيم 
 بو كمعتصـ بو كاالستعاذة أنكاع: استعاذبمف 

كىي المتضمنة لكماؿ االفتقار إليو كاالعتصاـ بو كاعتقاد ؛ با تعالى  االستعاذة: امني       
كدليميا  ،أك غير بشر ، بشرو أك كبيرو  ، صغيرو أك مستقبؿو  ،كفايتو كتماـ حمايتو مف كؿ شيء حاضرو 

٩ُمْل ٩ُمْل إلى آخر سكرة الفمؽ ، كقكلو تعالى:  ِمْن ََشِّ َمو َ٘مَؾَق ِمْن ََشِّ َمو َ٘مَؾَق *  ا٫ْمَػَؾِق ا٫ْمَػَؾِق   ٩ُمْل َأ٢ُموُذ ٓمَِربِّ ٩ُمْل َأ٢ُموُذ ٓمَِربِّ قكلو تعالى 

ـهوسِ * إ٫َِمِه ا٫مـهوسِ إ٫َِمِه ا٫مـهوسِ *  ا٫مـهوسِ ا٫مـهوسِ  َمؾِِك َمؾِِك * ا٫مـهوسِ ا٫مـهوسِ  َأ٢ُموُذ ٓمَِربِّ َأ٢ُموُذ ٓمَِربِّ  ـهوسِ ِمْن ََشِّ ا٫ْمَوْٞمَواِس اْْلَ  إلى آخر سكرة  ِمْن ََشِّ ا٫ْمَوْٞمَواِس اْْلَ

  (ِ)"الناس

اللتصاؽ بجنابو مف شر كؿ ذم شر قاؿ ابف كثير:" االستعاذة ىي االلتجاء إلى ا كا        
    (ّ)كالعياذ يككف لدفع الشر كالمياذ لطمب الخير" 

  (ْ)االستعاذة با تعالى مف أم شيء، فإفَّ االستعاذة با مف تكحيد األلكىية. فتككف 

 . (ٓ) يتعكذ مف عذاب القبر، كيأمر بالتعكذ منو، كاألحاديث في ىذا كثيرة.  ككاف النبي 
 

                                                           

شػر: ، نؽ: عبد السػبلـ محمػد ىػاركفيحق( تُُْ/ْ، )ىػ(ّٓٗبف فارس )المتكفى: ال ةمعجـ مقاييس المغ أنظر:(ُ)
 ٔعدد األجزاء: ، ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗعاـ النشر: ، دار الفكر

 -ىػػ ُِْْ، ْىػػ(، دار الثريػا لمنشػر، طُُِْ( شرح ثبلثة األصكؿ، محمد بف صالح بف محمد العثيمػيف )ت: ِ)
 .ّٔـ، بتصرؼ، صََِْ

ىػػػػ( تحقيػػػؽ:   ْٕٕ- ََٕآف العظػػػيـ، أبػػػك الفػػػداء إسػػػماعيؿ بػػػف عمػػػر بػػػف كثيػػػر القرشػػػي الدمشػػػقي )( تفسػػػير القػػػر ّ)
 (.ُُْ/ ُـ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، ) ُٗٗٗ -ىػ َُِْ، ِسامي بف محمد سبلمة، ط

ألىػػؿ السػػنة كالحػػديث فػػي رد أباطيػػؿ حسػػف المػػالكي، تػػأليؼ: عبػػد المحسػػف بػػف حمػػد بػػف عبػػد  االنتصػػار أنظػػر:(ْ)
حسػػف بػػف عبػػد ا بػػف حمػػد العبػػاد البػػدر، نشػػر: دار الفضػػيمة، الريػػاض، المممكػػة العربيػػة السػػعكدية، الطبعػػة: الم

 .ُِٖ، ص ُـ، عدد األجزاء: ََِّىػ/ُِْْاألكلى، 
رسػػالة فػػي أسػػس العقيػػدة، تػػأليؼ: محمػػد بػػف عػػكدة السػػعكدم، الناشػػر: كزارة الشػػئكف اإلسػػبلمية كاألكقػػاؼ  أنظػػر:(ٓ)

، عػدد األجػزاء: ٖٖىػػ، عػدد الصػفحات: ُِْٓالمممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلػى،  -اد كالدعكة كاإلرش
 .ٕٔ، ص ُ
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 الستعاذة مف عذاب القبرحكـ ا
اختمػػؼ العممػػاء فػػي حكػػـ ىػػذه االسػػتعاذة، فػػذىب جميػػكرىـ إلػػى اسػػتحبابيا، كذىبػػت طائفػػة 

 منيـ إلى كجكبيا .
ف طاكسا رحمو ا تعالى أمر ابنػو حػيف لػـ يػدع بيػذا الػدعاء فييػا -رحمو ا  – (ُ)قاؿ النككم : "كا 

ء، كالتعػػكذ، كالحػػث الشػػديد عميػػو، كظػػاىر كػػبلـ بإعػػادة الصػػبلة، ىػػذا كمػػو يػػدؿ عمػػى تأكيػػد ىػػذا الػػدعا
طػػاكس رحمػػو ا تعػػالى أنػػو حمػػؿ األمػػر بػػو عمػػى الكجػػكب، فأكجػػب إعػػادة الصػػبلة لفكاتػػو، كجميػػكر 

 (ِ)العمماء عمى أنو مستحب، ليس بكاجب" 
: " بؿ قد ذىب طائفة مف السمؼ، كالخمؼ، إلػى أف الػدعاء -رحمو ا  –(ّ)كقاؿ ابف تيمية

)إذا تشػػيد أحػػدكـ آخػػر الصػػبلة بقكلػػو:  اجػػب، كأكجبػػكا الػػدعاء الػػذم أمػػر بػػو النبػػي فػػي آخرىػػا ك 
فميستعذ با مف أربع: مف عذاب جينـ كمف عػذاب القبػر كمػف فتنػة المحيػا كالممػات كمػف فتنػة 

 (ْ) .المسيح الدجاؿ(

 (ٓ)" ككاف طاككس يأمر مف لـ يدع بو أف يعيد الصبلة، كىك قكؿ بعض أصحاب أحمد

 : "كفي التعٌكذ مف ىذه األربع قكالف :-رحمو ا  الشيخ ابف عثيميفكقاؿ 

 القكؿ األكؿ: أنو كاجب، كىك ركاية عف اإلماـ أحمد؛ لما يمي:

 بيا . . ألمر النبي ُ
                                                           

( ىك: يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسػف الحزامػي الحػكراني، النػككم، الشػافعٌي، أبػك زكريػا، محيػي الػديف: عبلمػة ُ)
ىػػ، انظػر األعػبلـ ٕٔٔيا نسبتو، تكفي سنة بالفقو كالحديث. مكلده ككفاتو في نكا )مف قرل حكراف، بسكرية( كالي

(ٖ/ُْٗ.) 
تػػأليؼ: أبػػك زكريػػا محيػػي الػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ النػػككم )المتػػكفى: ، ( المنيػػاج شػػرح صػػحيح مسػػمـ بػػف الحجػػاج ِ)

 ٗ)فػػػػي  ُٖ، عػػػدد األجػػػػزاء: ُِّٗبيػػػػركت، الطبعػػػة: الثانيػػػػة،  –ىػػػػ(، نشػػػػر: دار إحيػػػاء التػػػػراث العربػػػي ٕٔٔ
 (.ٖٗ/ٓمجمدات(،) مجمد 

( ابػػف تيميػػة الشػػػيخ اإلمػػاـ العبلمػػة الحػػػافظ الناقػػد الفقيػػػو المجتيػػد المفسػػر البػػػارع شػػيخ اإلسػػبلـ عمػػػـ الزىػػاد نػػػادرة ّ)
العصر، تقي الديف أبك العباس أحمد ابف المفتي شياب الديف عبد الحميـ ابف اإلماـ المجتيد شيخ اإلسبلـ مجػد 

نػي أحػػد األعػبلـ، كعنػػي بالحػديث كنسػػخ األجػزاء كدار عمػػى الػديف عبػػد السػبلـ بػػف عبػد ا بػػف أبػي القاسػػـ الحرا
الشيكخ كخرج كانتقى كبرع في الرجاؿ كعمؿ الحديث كفقيو كفي عمـك اإلسبلـ كعمـ الكبلـ كغير ذلؾ، ككاف مػف 
بحػكر العمػػـ كمػػف األذكيػاء المعػػدكديف كالزىػػاد األفػراد كالشػػجعاف الكبػػار كالكرمػاء األجػػكاد، حػػبس فػي قمعػػة مصػػر 

 (.ُِٗ/ْىػ، انظر تذكرة الحفاظ)ِٖٕدمشؽ كفييا تكفيكقمعة 

ةى  :أخرجو مسمـ (ْ) بلى مىكىاًضًع الصَّ ةً  ،ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى بلى ا ييٍستىعىاذي ًمٍنوي ًفي الصَّ  .ٖٖٓ(ح ُِْ/ُ) بىابي مى

ىػػ(، تحقيػؽ: ِٖٕكفى: تأليؼ: تقي الديف أبك العباس أحمػد بػف عبػد الحمػيـ بػف تيميػة الحرانػي )المتػ، ( مجمكع الفتاكل ٓ)
عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، نشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكػة العربيػة 

 (.ُٖٓ/  ِِـ،)ُٓٗٗىػ/ُُْٔالسعكدية، عاـ النشر: 



 

 َُ 

 التمػييػػد

 . كلشدَّة خطرىا، كًعظىميا .ِ
بيا، فػإف أخػؿَّ بيػا: كالقكؿ الثاني: أنو سينَّة، كبو قاؿ جميكر العمماء، كال شىؾَّ أنو ال ينبغي اإلخبلؿي 

طىرو مف أمريف :  فيك عمى خى
 . اإلثـ .ُ
ذ منيا بإعادة الصَّبلة "ِ ٍف لـ يتعكَّ   (ُ). أال تصح صبلتو، كليذا كاف بعضي السَّمؼ يأمر مى

 الكقت المستحب  لمدعاء كاالستعاذة
)إذا فرغ أحدكـ مف التشيد : قاؿ رسكؿ ا : بت في الصحيحيف عف أبي ىريرة قاؿث

مف عذاب جينـ كمف عذاب القبر كمف فتنة المحيا كالممات كمف  أربعألخير فميستعذ با مف ا
   (ِ)شر فتنة المسيح الدجاؿ( 
كاف يعمميـ ىذا الدعاء كما يعمميـ  أف الرسكؿ  -رضي ا عنيما- (ّ)كعف ابف عباس

 .(ْ)السكرة مف القرآف
بالدعاء،   ة الحديث، فابتدأ الرسكؿ الحديث كمو مرتبط بالعقيدة مف الدعاء حتى نياي

كاالستعاذة با مف عذاب القبر، ثـ  تحدث عف ما يحدث مع الميت منذ لحظة االحتضار إلى 
لحظة دخكلو القبر كما بعده،  كيدؿ  ذلؾ عمى أف الحديث فيو دعكة  لمتكحيد، كلئليماف باليـك 

 .اآلخر كالذم يبدأ مف عند المكت

                                                           

ػ(، نشػر: دار ىػُُِْ( الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، تأليؼ: محمد بػف صػالح بػف محمػد العثيمػيف )المتػكفى: ُ)
 (.ََِ-ُٗٗ/ ّ،)ُٓىػ، عدد األجزاء:  ُِْٖ - ُِِْابف الجكزم، الطبعة: األكلى، 

 (. ُِّٓ( حديث رقـ )ّٗ/ِ( صحيح مسمـ بشرح اإلماـ النككم )ِ)

ًشػٌي الياشػمي. اٍبػفي ّ) ٍبد المَّو ٍبف عىبَّاس بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ، أىبيك اٍلعىبَّاس اٍلقيرى عػـ رىسيػكؿ ( ىك:عى
، كنػػي بابنػػو اٍلعىبَّػػاس، كىػػك أكبػػر كلػػده، كىػػك ابػػف خالػػة خالػػد بػػف الكليػػد، كػػاف يسػػمى البحػػر، لسػػعة عممػػو، المَّػػًو 

ىػػ ٖٔثػبلث عشػرة سػنة. كقيػؿ: خمػس عشػرة سػنة. كتػكفي سػنة  كيسمى حبر األمػة، كػاف لىػوي لمػا تػكفي النَّبًػٌي 
عمػي بػف أبػي الكػـر محمػد بػف محمػد بػف عبػد الكػريـ بػف عبػد بالطائؼ، انظر: أسد الغابة، المؤلؼ: أبك الحسػف 

بيػػركت، عػػاـ النشػػر:  –ىػػػ(، نشػػر: دار الفكػػرَّٔالكاحػػد الشػػيباني الجػػزرم، عػػز الػػديف ابػػف األثيػػر )المتػػكفى: 
 (.َُٗ-ُٖٔ/ّـ،)ُٖٗٗ -ىػ َُْٗ

 .َٗٓثحدي(ُّْ/ُ) كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب ما يستعاذ منو في الصبلة أخرجو مسمـ:(ْ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ُُ 

 الفصؿ األكؿ

 

 

 انفصم األول
 

 م انقرب وعرابه وعقيدة أهم انسىت فيهوعي
 

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:

 المبحث األكؿ: نعيـ القبر كأسبابو، كأدلتو، كعقيدة أىؿ السنة فيو
 كيشتمؿ عمى أربعة مطالب: 

 المطمب األكؿ: تعريؼ نعيـ القبر. 
 المطمب الثاني: أدلة نعيـ القبر.

 المطمب الثالث: عقيدة أىؿ السنة في نعيـ القبر.
 لمطمب الرابع: أسباب النعيـ كالحكمة مف إبرازه. ا

 المبحث الثاني:عذاب القبر كأسبابو،كأدلتو، كعقيدة أىؿ السنة فيو.
 كيشتمؿ عمى أربعة مطالب: 

 المطمب األكؿ: تعريؼ عذاب القبر. 
 المطمب الثاني: أدلة عذاب القبر.

 المطمب الثالث: عقيدة أىؿ السنة في عذاب القبر.
 و.ئابع: أسباب العذاب كالحكمة مف إخفاالمطمب الر 

 

 

 



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ُِ 

 الفصؿ األكؿ

 

 

 

 المبحث األكؿ
 نعيـ القبر كأسبابو، كأدلتو، كعقيدة أىؿ السنة فيو

 كيشتمؿ عمى أربعة مطالب: 
 

 المطمب األكؿ: تعريؼ نعيـ القبر.        
 المطمب الثاني: أدلة نعيـ القبر.

 المطمب الثالث: عقيدة أىؿ السنة في نعيـ القبر.
الرابع: أسباب النعيـ كالحكمة مف إبرازه. المطمب 



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ُّ 

 الفصؿ األكؿ

 المبحث األكؿ
 نعيـ القبر كأسبابو، كأدلتو، كعقيدة أىؿ السنة فيو

حياة تميؽ بمقاميـ،ككـر كبلن إف مف رحمة ا تعالى بعباده المؤمنيف؛أف جعؿ ليـ بعد مكتيـ       
ات متفاكتة في ذلؾ،كفي منيـ عمى حسب عممو،فجعؿ ليـ الكثير مف صكر النعيـ،كجعؿ ليـ درج

ىذا المبحث ستكضح الباحثة معنى نعيـ القبر،كتأتي بأمثمة عمى صكر النعيـ،مف خبلؿ القرآف 
 كالسنة.

 المطمب األكؿ: تعريؼ نعيـ القبر
 أكال: تعريؼ النعيـ 

 النعيـ في المغة:

ٍفض كالدَّعةي كالماؿي  ـي كالنٍُّعمى كالنٍَّعماء كالنٍّْعمة كمو الخى ، كىك ضد البىٍأساء كالبيٍؤسى، النًَّعي
ْل كِْعَؿَي اَّلل من َٓمْعِد مو ٖموءٔمه :كقكلو  ْل كِْعَؿَي اَّلل من َٓمْعِد مو ٖموءٔمهوَمْن ُيَبدِّ جى   [ُُِ]البقرة:  وَمْن ُيَبدِّ جى يعني في ىذا المكضع حي

 . ا الدالَّةى عمى أىمر النبي 
القيامة عف كؿ أم تيٍسأىلكف يكـ  [ٖ]التكاثر: ُٕممه ٫َمُتْسَل٫ُمنه َيْوَمئٍِذ ٢َمْن ا٫مـهِعقمِ ُٕممه ٫َمُتْسَل٫ُمنه َيْوَمئٍِذ ٢َمْن ا٫مـهِعقمِ كقكلو تعالى: 

 ما استمتعتـ بو في الدنيا . 
ـه كأىٍنعيـه كًشدَّةو كأىشيدٍّ حكاه سيبكيو، كقاؿ النابغة: فمف أىٍذكيرى النٍُّعماف إال  كجمعي النٍّْعمًة ًنعى

ٍنعيـه بصالحو فإفَّ لو عندم ييًدٌيان كأىٍنعيما كالنٍُّعـ بالضـ خبلؼي البيٍؤس يقاؿ يكـه نيٍعـه كيكـه بٍؤسه كالجمع أى 
    (ُ)كأىٍبؤيسه كنىعيـ الشيءي نيعكمةن أم صار ناًعما لىيّْنان. 

ـه كأٍنعيـه.  ٍمعييا: ًنعى ًة بالكسر كجى ٍفضي كالدَّعىةي كالماؿي كالًنٍعمى ـي كالنٍُّعمىى بالضـ:" الخى النَّعي
فُّوي كاالسـي: النٍَّعمىةي".  ـي: التَّرى كالتَّنىعُّ
(ِ) 

ع النعمة، كقكلو تعالى: "كلتسئمف يكمئذ عف النعيـ"أم عف كؿ قاؿ الجكىرل: " النعيـ  جم
    (ّ)ما استمتعتـ بو في الدنيا". 

                                                           

( انظر: لساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: عبد ا عمي الكبيػر كمحمػد أحمػد حسػب ا كىاشػـ محمػد الشػاذلي،  ُ)
 ( . ٕٗٓ/ ُِدار المعارؼ، القاىرة. )

 .ُُِٔ( القامكس المحيط، صِ)
قٌػػب بمرتضػػى ( تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر القػػامكس، محٌمػػد بػػف محٌمػػد بػػف عبػػد الػػرٌزاؽ الحسػػيني، أبػػك الفػػيض، الممّ)

بيدم، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية، ص  . َُٕٗالزَّ



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ُْ 

 الفصؿ األكؿ

َٖمـهوِت ] :كقاؿ[، ٗ]يكنس: ِِم َٖمـهوِت ا٫مـهِعقمِ كالنعيـ النعمة الكثيرة، قاؿ تعالى: 

فتنعـ أم جعمو كتنعـ تناكؿ ما فيو النعمة كطيب العيش، يقاؿ نعمو تنعيما ، {56:الحج} [ا٫مـهِعقمِ 

َؿهُ في نعمة أم ليف عيش كخصب، قاؿ تعالى:  كطعاـ ناعـ كجارية  [ُٓ]الفجر: ٨َمَل٪ْمَرَمُه َوَكعه
  (ُ)ناعمة. 

   (ِ)كالنعيـ جمع نعمة كالنعمة ىي ما قصد بو اإلحساف كالنفع ال لغرض كال لعكض. 
 تعريؼ النعيـ في االصطبلح -ِ

 النعيـ في القرآف الكريـ:

، كميا تدكر حكؿ النعيـ في الجنة مكاضع كثيرةفي الكريـ لفظ النعيـ في القراف لقد كرد 
 كىي :

 :كقاؿ تعالى  َْدَ٘مْؾـَوُهْم َٕ ْرَكو ٢َمـُْفْم َٞمقَِّئوَِتِْم َو َؼْوا ٫َمَؽػه َو٫َمْو َأنه َأْهَل ا٫ْمؽَِتوِب آَمـُوا َوأمه

 [ .ٓٔ]المائدة: َٖمـهوِت ا٫مـهِعقمِ 

 :كقاؿ تعالى  تِِفُم إِنه ِري ِمْن ََتْ ْم ٓمِنِيََمِِنِْم ََتْ ُ وِت ََيِْدَيِْم َرُّبُّ وِْلَ ا٫مهِذيَن آَمـُوا َو٢َمِؿُؾوا ا٫مصه

َِْنَوُر ِِم َٖمـهوِت ا٫مـهِعقمِ  ْٕ  [ .ٗ]يكنس: ا

 :كقاؿ تعالى  َِوْل ُؽُم َٓمْقـَُفْم ٨َمو٫مهِذيَن آَمـُوا َو٢َمِؿُؾوا ا٫مصه وِت ِِم َٖمـهوِت اٙمُْْؾُك َيْوَمئٍِذ َّللِهِ ََيْ

 ( .ٔٓ)الحج: ا٫مـهِعقمِ 

 :كقاؿ تعالى  َِواْٖمَعْؾـِي ِمْن َوَرَٕمِي َٖمـهِي ا٫مـهِعقم :الشعراء[ٖٓ.] 

 :كقاؿ تعالى  ِِِم َٖمـهوِت ا٫مـهِعقم :الصافات[ّْ. ] 

 :كقاؿ تعالى  )الكاقعة:ِِم َٖمـهوِت ا٫مـهِعقِم[ُِ.] 

 :كقاؿ تعالى  ِِْم َٖمـهوِت ا٫مـهِعقمِ إِنه ٫مِْؾُؿتهِؼ٤َم ٢م  [.ّْ]القمـ: ـَْد َرُّبِّ

 :كقاؿ تعالى  َِة ا٫مـهِعقم  [.ِْ]المطففيف: َٔمْعِرُف ِِم ُوُٖموِهِفْم َكْْضَ
 

                                                           

 (.ْٗٗ/ُ) صفيانيلؤل مفردات غريب القرآف أنظر:(ُ)
 .ُُّجرجاني صلم( انظر: التعريفات ِ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ُٓ 

 الفصؿ األكؿ

 النعيـ في  السنة النبكية:

جاء الحديث عف النعيـ في السنة النبكية بشكؿ صريح، كفي مكاضع جاء كناية عف 
 النعيـ.  أما ما جاء بشكؿ صريح: 

، الى تىٍبمىى ًثيىابيوي كىالى يىٍفنىى شىبىابيوي ): قكلو  مثؿ -5 ـي الى يىٍبأىسي نَّةى يىٍنعى ؿي اٍلجى    (ُ)(. مىٍف يىٍدخي

: " ىىذىا ًمفى النًَّعيـً الًَّذم : كقكلو   -2 شىًربيكا، ثيَـّ قىاؿى ، فىأىكىميكا كى مىاءو ـٍ ًبريطىبو كى )ثيَـّ أىتىٍيتييي
ٍنوي(.    (ِ)تيٍسأىليكفى عى

 ما ما جاء كناية عف النعيـ فيي كثيرة كمتكاترة نذكر منيا ما يمي :كأ

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  -1 ٍيرىةى قىاؿى دىاًف عىٍف أىًبي ىيرى ـٍ أىتىاهي مىمىكىاًف أىٍسكى ديكي : )ًإذىا قيًبرى اٍلمىيّْتي أك قىاؿى أىحى
ري النَّكً  ًدًىمىا اٍلميٍنكىري كىاآٍلخى ًؿ فىيىقيكؿي مىا أىٍزرىقىاًف ييقىاؿي أًلىحى ًف مىا كيٍنتى تىقيكؿي ًفي ىىذىا الرَّجي يري فىيىقيكالى

رىسيكليوي  ٍبديهي كى مَّدنا عى رىسيكليوي أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى ٍبدي المًَّو كى  كىافى يىقيكؿي ىيكى عى
ـي أىنَّؾى تىقيكؿي ىىذىا ثيَـّ  ًف قىٍد كينَّا نىٍعمى ري  فىيىقيكالى ييٍفسىحي لىوي ًفي قىٍبرًًه سىٍبعيكفى ًذرىاعنا ًفي سىٍبًعيفى ثيَـّ يينىكَّ

كًس الَّ  ـٍ كىنىٍكمىًة اٍلعىري ًف نى ـٍ فىيىقيكالى ـٍ فىيىقيكؿي أىٍرًجعي ًإلىى أىٍىًمي فىأيٍخًبريىي ًذم الى لىوي ًفيًو ثيَـّ ييقىاؿي لىوي نى
بُّ أىٍىًمًو ًإلىٍيوً  ًعًو ذىًلؾى  ييكًقظيوي ًإالَّ أىحى تَّى يىٍبعىثىوي المَّوي ًمٍف مىٍضجى   (ّ)(. حى

اًلحي أيٍجًمسى ًفي : قاؿ رسكؿ ا  عف عائشة رضي ا عنيا قالت: -2 ؿي الصَّ )فىًإذىا كىافى الرَّجي
ـً فىييقى  ٍسبلى ـى كيٍنتى فىيىقيكؿي ًفي اإلًٍ ؿي قىٍبرًًه غىٍيرى فىًزعو كىالى مىٍشعيكؼو ثيَـّ ييقىاؿي لىوي ًفي اؿي مىا ىىذىا الرَّجي

مَّده رىسيكؿي المًَّو  ـٍ فىيىقيكؿي ميحى اءىنىا ًباٍلبىيّْنىاًت ًمٍف ًعٍنًد المًَّو   الًَّذم كىافى ًفيكي دٍَّقنىاهي  جى فىصى
ا فىييقىاؿي لىوي اٍنظي  يىا بىٍعضن ـي بىٍعضي ةه ًقبىؿى النَّاًر فىيىٍنظيري ًإلىٍييىا يىٍحًط قىاؾى فىييٍفرىجي لىوي فيٍرجى ا كى ٍر ًإلىى مى

ٍقعىديؾى  المَّوي  مىا ًفييىا فىييقىاؿي لىوي ىىذىا مى نًَّة فىيىٍنظيري ًإلىى زىٍىرىًتيىا كى ةه ًإلىى اٍلجى ثيَـّ ييٍفرىجي لىوي فيٍرجى
مىٍيًو تيٍبعىثي ًإٍف شىاءى المَّوي(. مىيٍػًو ًمػتَّ كىعى مىػى اٍليىًقيًف كيػٍنتى كىعى ييقىاؿي عى ًمٍنيػىا كى
(ْ)  

                                                           

 .ِّٖٔ(حُُِٖ/ْالجنة كصفة نعيميا كأىميا، باب في دكاـ نعيـ أىؿ الجنة)كتاب أخرجو مسمـ:( ُ)
،كقػػػاؿ األلبػػػاني فػػػي ِّٗٔ(حُِٔ/ْ) فػػػي سػػػننو، بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػي معيشػػػة أصػػػحاب النبػػػيأخرجػػػو الترمػػػذم (ِ)

 .ِّٗٔ(ح ُٔٓ/ّصحيح الترغيب كالترىيب صحيح)
كحكػـ  حػديث حسػف غريػب ، كقػاؿَُُٕ(حّْٕ/ِفي سػننو ، بػاب مػا جػاء فػي عػذاب القبػر) ( أخرجو الترمذمّ)

 .َّٔٓ(حُِٗ/ّ)حسففي صحيح الترغيب كالترىيب األلباني 
 إسناده صحيح عمػى شػرط الشػيخيف ،كقاؿ المحقؽ:(ََِٗٓ( حديث رقـ )ُّ/ِْ( أخرجو اإلماـ أحمد، )ْ)

 .ّٕٓٓ(حُِٖ/ّكقاؿ األلباني في صحيح الترغيب كالترىيب صحيح)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ُٔ 

 الفصؿ األكؿ

 ثانيان: تعريؼ القبر 
 تعريؼ القبر في المغة

أيضان:  قاؿ الميث:" القٍبر: مىٍدفف اإلنساف، كالمقبىر: المصدىر كالمقبىرةي: المكضع. كالمقبري 
 . مكضع القٍبر

 كقاؿ ابف السٌكيت مثمو. كىك المقبرٌم كالمٍقبيرم". 

ُه  ُٕممه َأَمؤمَ  كسممة عف الفراء في قكلو تعالى:  َ ٌه ُه  ُٕممه َأَمؤمَ َي َ ٌه هُ َي هُ ُه ٨َمَل٩ْمَٜمَ عىمو ُِ]عبس:   ُه ٨َمَل٩ْمَٜمَ [، أم: "جى
كأفَّ القبر مما أكًرـ بو  ،(ُ)مقبكران كلـ يىجعمو مٌمف ييمقى لمطير كالسباع، كال ممف ييمقى في النَّكاكيس

 المسمـ". 

ٌيره ذا قىٍبر،  ك قاؿ:" كلـ يىقيٍؿ فقىبىره؛ ألف القابرى ىك الدافف بيىًده، كالمقًبر ىك ا ؛ألنو صى
فعميو كفعؿ اآلدمٌي.  كثعمب عف ابف األعرابٌي قاؿ: قىبىره: إذا دىفىنو. كأقبىرىه: إذا أمر إنسانان  كليس

فىر قىٍبر".   بحى

عؿ لو قىبران ييكارىل فيو. كقىبىره: دفىنىو. كقاؿ الميث: اإلقبار: أف يييئ لو  كقاؿ الزجاج:" أقبىرىه: جى
كقاؿ القرطبي:  (ِ)و، أم: صٌيٍرتي لو قبران يدفىف فيو. قىٍبران كينزلو منزلو. كقاؿ ابف السكيت: أقبرتي 

 .(ّ)"القبر كاحد، القبكر في الكثرة كأقبر في القمة كيقاؿ لممدفف: مقبر".

ٍقبرىة بفتح الباء  ٍقبىري المصدر، كالمى قاؿ ابف منظكر: "القىٍبري مدفف اإًلنساف، كجمعو قيبيكر، كالمى
ٍقبىري أىيضان مكضع كضميا مكضع القيبيكر، قاؿ سيبكيو: ال ٍقبيرة ليس عمى الفعؿ كلكنو اسـ الميث، كالمى مى

ٍقبيًرٌم، كقىبىره يىٍقًبره كيىٍقبيره دفنو، كأىٍقبره جعؿ لو قبران، كأىٍقبىرى ًإذا أىمر ًإنسانان بحف ٍقبىرٌم كالمى ر القبر كىك المى
آدـ كلـ يقؿ فقىبىره ؛ ألىف  قبر، ك كاف القبر مما أيكـر بو المسمـ، كفي الصحاح مما أيكـر بو بنك

ٍقًبري ىك ا ؛ ألىنو صيره ذا قىٍبر، كليس فعمو كفعؿ اآلدمي، كاإًلٍقبار أىف  القابر ىك الدافف بيده، كالمي
ٍنًزلو"  يييئ  لو قبران أك ييٍنًزلىوي مى
(ْ)  . 

 

                                                           

مراجعة: خير الدين شمسي  942ص   راجللس اللباب في قواعد اللغة ،انظر:وهي مقابر النصارىجمع ناووس (ُ)

 3عدد األجزاء: ،  م 3291 -هـ  3441الطبعة: األولى، ،دمشق –الفكر شر: دار ، ن باشا

ـ، دار إحيػاء التػراث ََُِ( تيذيب المغة، أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم، تحقيػؽ: محمػد عػكض مرعػب، ِ)
 (.َُِ-ُُٗ/  ٗالعربي، بيركت )

ـ، ََِّ-ىػػُِْْالػديف الصػبابطي،  ( التذكرة في أحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة، اإلماـ القرطبي، تحقيؽ: عصاـّ)
 .ٕٕالقاىرة، ص–دار الحديث 

 ( .ٖٔ/ٓ(لساف العرب، )ْ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ُٕ 

 الفصؿ األكؿ

 أسماء أخرل لمقبر:
    (ُ). رمس، كالضريح، كالبرزخ، كالحافرةالقبر، كالمحد، كال

: البرزخ الحاجز كالحد بيف الشيئيف، كقيؿ أصمو برزه فعرب، كقكلو تعالى: )بينيما برزخ البرزخ -
ال يبغياف( كالبرزخ في القيامة الحائؿ بيف اإلنساف كبيف بمكغ المنازؿ الرفيعة في اآلخرة كذلؾ إشارة 

كرائيـ برزخ إلى يـك  إلى العقبة المذككرة في قكلو عز كجؿ: )فبل اقتحـ العقبة(، قاؿ تعالى: )كمف
يبعثكف( كتمؾ العقبة مكانع مف أحكاؿ ال يصؿ إلييا إال الصالحكف كقيؿ البرزخ ما بيف المكت إلى 

   (ِ)القيامة. 

  (ّ). كقاؿ عطاء الخراساني البرزخ مدة ما بيف الدنيا كاآلخرة 

نو قد أيًميؿ عف كسىط ًإلى كالمٍُّحد الشَّؽُّ الذم يككف في جانب القبر مكًضع الميت ؛ ألى  المَّحد: -
  (ْ) جانبو كقيؿ الذم ييٍحفر في عيٍرضو.

  (ٓ) : الرمس القبر؛ ألنو يرمس فيو أم يدفف . الرمس -

رىحى الضريح - ًريحى لمميت كضى ٍفريؾى الضَّ ٍرحي حى :  الضريح القبر كمُّو كقيؿ ىك قبر ببل لحد كالضَّ
ٍرحان حفر لو ضى  ًريحى لمميت يىٍضرىحيو ضى ًريحان قاؿ األىزىرم سمي ضريحان ؛ألىنو ييشىؽُّ في الضَّ

   (ٔ). األىرض شٌقان 
: األىرضي التي تيٍحفىري فييا قبكرىـ فسماىا الحافرة كالمعنى يريد المحفكرة كما قاؿ ماء دافؽ الحاًفرىةي  -

 (ٕ) كقيؿ ىي األرض المحفكرة.،يريد مدفكؽ

                                                           

األلفػػاظ المختمفػػة فػػي المعػػاني المؤتمفػػة، محمػػد بػػف عبػػد الممػػؾ بػػف مالػػؾ الطػػائي الجيػػاني أبػػك عبػػد ا، )  انظػػر:( ُ)
 .ِّْص الجياني، –ىػ، دار الجيؿ، بيركت ُُُْ(، تحقيؽ د. محمد حسف عكاد، ِٕٔ -ََٔ

 . ّْ( مفردات غريب القرآف لؤلصفياني، صِ)
( أىػكاؿ القبػكر كأحػػكاؿ أىميػا إلػى النشػػكر، لمحػافظ أبػػي الفػرج زيػف الػػديف عبػد الػػرحمف ابػف الشػيخ احمػػد بػف رجػػب ّ)

(، حققػػو كخػػرج أحاديثػػو كعمػػؽ عميػػو بشػػير محمػػد عيػػكف، مكتبػػة دار ٕٓٗ -ّٕٔالحنبمػػي البغػػدادم الدمشػػقي )
 .َُكتبة المؤيد، الرياض ص دمشؽ، م –البياف 

 .ّٖٖ( لساف العرب، صْ)
: زيػف الػديف محمػد المػدعك بعبػد الػرؤكؼ بػف تػاج العػارفيف بػف عمػي بػف تػأليؼ( التكقيؼ عمى ميمػات التعػاريؼ، ٓ)

-عبػػد الخػػالؽ ثػػركت ّٖىػػػ(، نشػػر: عػػالـ الكتػػب َُُّزيػػف العابػػديف الحػػدادم ثػػـ المنػػاكم القػػاىرم )المتػػكفى: 
 ُُٖ، ص.ُـ، عدد األجزاء:َُٗٗ-ىػَُُْ: األكلى، القاىرة، الطبعة

 (.ِٓٓ/ِ( لساف العرب )جٔ)
 (.َِٔ/ْانظر لساف العرب)ج( ٕ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ُٖ 

 الفصؿ األكؿ

 تعريؼ القبر في االصطبلح
 القبر قي القرآف

 ف الكريـ تصريحا ككناية.  ما جاء تصريحا مثؿ قكلو تعالى :آكر القبر في القر جاء ذ

  ِه َٓ َٔمُؼْم ٢َمَٚم ٩َمْٜمِ َٓ ُٔمَصلِّ ٢َمَٚم َأَٗمٍد ِمـُْفْم َموَت َأَٓمًدا َو هِ َو َٓ َٔمُؼْم ٢َمَٚم ٩َمْٜمِ َٓ ُٔمَصلِّ ٢َمَٚم َأَٗمٍد ِمـُْفْم َموَت َأَٓمًدا َو   . {ْٖالتكبة:} َو

  َِمْن ِِم ا٫مُؼُبور ٌُ َٓ َرْيَى ٨مِقَفو َوَأنه اَّللَ َيْبَع و٢َمَي َآٔمَِقٌي  ٌُ َمْن ِِم ا٫مُؼُبورِ َوَأنه ا٫مسه َٓ َرْيَى ٨مِقَفو َوَأنه اَّللَ َيْبَع و٢َمَي َآٔمَِقٌي   .[ٕ]الحج:   َوَأنه ا٫مسه

  ِٓمُِؿْسِؿٍع َمْن ِِم ا٫مُؼُبور ًَ َٓ إَْمَواُت إِنه اَّلَل ُيْسِؿُع َمْن َيَشوُء َوَمو َأْك ًَ ٓمُِؿْسِؿٍع َمْن ِِم ا٫مُؼُبورِ َوَمو َيْسَتِوي إَْٗمَقوُء َو َٓ إَْمَواُت إِنه اَّلَل ُيْسِؿُع َمْن َيَشوُء َوَمو َأْك   َوَمو َيْسَتِوي إَْٗمَقوُء َو

 .[ِِ]فاطر، 

  ََٔٔمَتَو٫مهْوا ٩َمْوًمو ٧َمِضَى اَّللُ ٢َمَؾْقِفْم ٩َمْد َيئُِسوا ِمَن ا َٓ َو ا٫مهِذيَن َآَمـُوا  َٓ َٔمَتَو٫مهْوا ٩َمْوًمو ٧َمِضَى اَّللُ ٢َمَؾْقِفْم ٩َمْد َيئُِسوا ِمَن أَ َيو َأَيُّ َو ا٫مهِذيَن َآَمـُوا  وُر ِمْن َيو َأَيُّ وُر ِمْن ِ٘مَرِة ٪َمََم َيئَِس ا٫مُؽػه ِ٘مَرِة ٪َمََم َيئَِس ا٫مُؽػه

 { 13:الممتحنة.} َأْصَحوِب ا٫مُؼُبورِ َأْصَحوِب ا٫مُؼُبورِ 

  ُه هُ ُٕممه َأَمؤَمُه ٨َمَل٩ْمَٜمَ  .[ُِ]عبس:  ُٕممه َأَمؤَمُه ٨َمَل٩ْمَٜمَ

  َوإَِذا ا٫مُؼُبوُر ُٓمْعثَِرْت َوإَِذا ا٫مُؼُبوُر ُٓمْعثَِرْت  :االنفطار[ْ]. 

  أما ما جاء كناية مثؿ قكلو تعالى:

  ُ ُرُٖموَن ِمَن إَْٖمَداِث ٪َمَلِنه ًعو َأْٓمَصوُرُهْم ََيْ ُ ُ٘مشه ُرُٖموَن ِمَن إَْٖمَداِث ٪َمَلِنه ًعو َأْٓمَصوُرُهْم ََيْ  .[ٕ]القمر:   ْم َٖمَراٌد ُمـَْت٦ِمٌ ْم َٖمَراٌد ُمـَْت٦ِمٌ ُ٘مشه

  َُهْم إِلَى ُنُصٍب ُيوفُِضون  .{ 41:المعارج} َيْوَم َيْخُرُجوَن ِمَن األَْجَداِث ِسَراًعا َكأَنَّ

 القبر في السنة
أك نعيمو،  إف كتب السنة مميئة باألحاديث التي تتحدث عف القبر كفتنتو، كضغطتو،

ككؿ حديث يعطينا  القبر،  لنرل كيؼ كصؼ لنا الرسكؿ كعذابو، كنذكر البعض منيا فقط  
 معنى كصكرة لمقبر.

 أكؿ منازؿ اآلخرة: القبر  -5



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ُٗ 

 الفصؿ األكؿ

)إف القبر أكؿ  منازؿ اآلخرة، فاف نجا منيا  فما بعده أيسر منو، كاف لـ كفي الحديث :
  (ُ). ينج منو فما بعده أشد منو(

القبر كما يككف فيو، كبيف يـك القيامة،  كىذا الحديث يبيف لنا أف العبلقة كاالرتباط كثيؽ بيف
  (ِ)فمف مات فقد قامت قيامتو الصغرل.  

 

 القبر مف أفظع ما خمؽ ا تعالى:  -2

  (ّ)(. ما رأيت منظرا قط إال كالقبر أفظع منوكفي الحديث: )

 القبر بيت الكحدة، كالغربة، كالدكد:  -3

عما أرل أكثركا ذكر ىاذـ المذات لك أكثرتـ ذكر ىاذـ المذات فإنو يشغمكـ كفي الحديث: )
المكت فإنو لـ يأت عمى القبر يـك إال كىك يقكؿ أنا بيت الكحدة كالغربة أنا بيت التراب 

   (ْ). (أنا بيت الدكد

قاؿ احمد بف  حرب: "تتعجب األرض ممف يميد مضجعو، كيسكم فراشو لمنكـ، كتقكؿ: يا 
   (ٓ)كبينؾ مف شيء ".  ابف ادـ أال تذكر طكؿ رقادؾ في جكفي، كما بيني

 

 القبر ركضة مف الجنة  أك حفرة مف النار:  -4
    (ٔ) (.إنما القبر ركضة مف رياض الجنة، أك حفرة مف حفر الناركفي الحديث: )

قاؿ سفياف الثكرم: "مف أكثر مف ذكر القبر كجده ركضة مف رياض الجنة، كمف غفؿ عف 
  (ٕ.) ذكره كجده حفرة مف حفر النار"

                                                           

( كقػاؿ حػديث حسػف غريػب َُّ/ْكالترمػذم فػي سػننو )(،ِْٕٔ(، حػديث رقػـ )ُِْٔ/ِ( أخرجو ابف ماجػة، )ُ)
 . َّٓٓ(حُِٔ/ّ)حسف في صحيح الترغيب: األلبانيقاؿ ك ،

ل كعبلمات القيامة الكبرل، تأليؼ الدكتكر سميماف عمر األشقر،)سمسمة العقيدة في ضكء الكتاب ( القيامة الصغر ِ)
 (.ُِ/ُعماف ) –ـ، األردف  ُٕٗٗ-ىػ  ُُْٖكالسنة ( دار النفائس لمنشر كالتكزيع، الطبعة السابعة 

ث حسػػف غريػػب ( كقػػاؿ حػػديَُّ/ْكالترمػػذم فػػي سػػننو )(،ِْٕٔ(، حػػديث رقػػـ )ُِْٔ/ِأخرجػػو ابػػف ماجػػة، )(ّ)
 َّٓٓ(حُِٔ/ّ)حسف في صحيح الترغيب: األلبانيقاؿ ك ،

، ك(َِْٔ(، حػػػديث رقػػػـ )َِِ/ْ)أخرجػػػو الترمػػػذم فػػػي سػػػننو( ْ) ًريػػػبه ػػػًديثه غى كابف ماجػػػو بػػػاب ذكػػػر قػػػاؿ: ىىػػػذىا حى
 .ّّّّ(حُّٔ/ّ،كقاؿ األلباني في صحيح  الترغيب:حسف صحيح)ِْٖٓ (حديثُِِْ/ِالمكت)

 .ٖٓص لمقرطبي ( التذكرةٓ)
، ك(َِْٔ(، حػػػػديث رقػػػـ )َِِ/ْ)أخرجػػػو الترمػػػذم فػػػي سػػػننو(ٔ) ًريػػػبه ػػػػًديثه غى كابف ماجػػػو بػػػاب ذكػػػػر قػػػاؿ: ىىػػػذىا حى

 .ّّّّ(حُّٔ/ّ،كقاؿ األلباني في صحيح  الترغيب:حسف صحيح)ِْٖٓ (حديثُِِْ/ِالمكت)
 .ٖٓص  لمقرطبي ( التذكرةٕ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 َِ 

 الفصؿ األكؿ

 يت الفتنة: القبر ب -5
ًمٍف ًفٍتنىًة القىٍبًر، كفي الحديث: ) ، كى ـً ٍأثىـً كىالمىٍغرى ، كىالمى ـً ًؿ كىاليىرى َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى الكىسى المَّيي

   (ُ)(. كىعىذىاًب القىٍبرً 

: "كأما فتف الممات فيحتمؿ أف يككف إذا احتضر كيحتمؿ أف يككف في (ِ)قاؿ ابف عبد البر
  (ّ) القبر".

قاؿ ابف تيمية: " فأما الفتنة، فالناس يفتنكف في قبكرىـ، فبقاؿ لمرجؿ مف ربؾ ؟ كما دينؾ 
    (ْ)؟ كمف نبيؾ ؟ 

: أف المكتى يفتنكف في قبكرىـ سبعا، فكانكا يستحبكف أف يطعـ (ٓ)كقد ركم عف مجاىد
  (ٔ) عنيـ تمؾ األياـ.

 

 القبر بيت االبتبلء:  -ٔ

()فىأىمَّا ًفٍتنى  الحديث: كفي     (ٕ). ةي اٍلقىٍبًر فىًبي تيٍفتىنيكفى كىعىنّْي تيٍسأىليكفى

    (ٖ). رىا كتسأؿ عف اإليماف كاإلسبلـ "كأف ىذه األمة تفتف في قبك  قاؿ اإلماـ أحمد: "

                                                           

 (.ّٖٔٔ(، حديث رقـ )ٕٗ/ٖ)ـر كالمغ المأثـمف  تعكذ،باب ال دعكات،كتاب ال البخارمأخرجو ( ُ)
(ىك:اإلماـ شيخ اإلسبلـ حافظ المغرب، أبك عمػر يكسػؼ بػف عبػد ا بػف محمػد بػف عبػد البػر بػف عاصػـ النمػرم ِ)

القرطبي: كلد سنة ثماف كستيف كثبلثمائة فػي ربيػع اآلخػر، فقيػو حػافظ مكثػر، عػالـ بػالقراءات كبػالخبلؼ كبعمػـك 
ق،انظر:تػذكرة ّْٔيؿ في الفقو إلى أقكاؿ الشافعي، رحمة ا عميو،مات سػنة الحديث كالرجاؿ، قديـ السماع يم

 (.ُِٖ-ُِٕ/ّالحفاظ)
( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، تػأليؼ: أبػك عمػر يكسػؼ بػف عبػد ا بػف محمػد بػف عبػد البػر بػف ّ)

، محمػػػد عبػػػد الكبيػػػر البكػػػرم، ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: مصػػػطفى بػػػف أحمػػػد العمػػػكمّْٔعاصػػػـ النمػػػرم القرطبي)المتػػػكفى: 
، ِْىػػػػػػ،عدد األجػػػػػزاء: ُّٕٖالمغػػػػػرب، عػػػػػاـ النشػػػػػر:  –الناشػػػػػر: كزارة عمػػػػػـك األكقػػػػػاؼ كالشػػػػػؤكف اإلسػػػػػبلمية

(ُِ/ُٖٓ.) 
 (.ٕٗ/ّ، )ِ( مجمكع الفتاكل،  مجمدْ)
أبػي  (ىك: مجاىد بف جبر اإلماـ أبك الحجاج المخزكمي مكالىـ المكى المقرل المفسػر الحػافظ: مػكلى السػائب بػفٓ)

 (.ُٕ/ُق،انظر :تذكرة الحفاظ)َُّالسائب المخزكمي ، ككاف اليسمع بأعجكبة إال ذىب ليراىا،تكفي سنة 
( البحػػػكر الزاخػػػرة فػػػي عمػػػـك اآلخػػػرة، تصػػػنيؼ: اإلمػػػاـ العبلمػػػة محمػػػد بػػػف احمػػػد بػػػف سػػػالـ بػػػف سػػػميماف السػػػفاريني ٔ)

الككيػػت   -، غػػراس لمنشػػر كالتكزيػػعـََِٕ، ُىػػػ(، طُُٖٖالحنبمػػي، تحقيػػؽ: محمػػد إبػػراىيـ شػػمبي شػػكماف )ت
 .ُِٓالخالدية، ص 

 كقاؿ المحقؽ: إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف. (َِٖٗٓ(، حديث رقـ )ُِ/ِْ( أخرجو اإلماـ أحمد، )ٕ)
، ْ( أصػػكؿ السػػنة: لئلمػػاـ الربػػاني أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ رحمػػو ا، عمػػؽ عميػػو عمػػرك عبػػد المػػنعـ سػػميـ، طٖ)

 .ٕٔار السبلـ لمطباعة كالنشر، صـ، د ََِٖ -ىػ  ُِْٗ



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ُِ 

 الفصؿ األكؿ

ىنا معناىا االبتبلء كاالمتحاف كاالختبار كمف ذلؾ قكؿ ا فالفتنة  قاؿ ابف عبد البر : "
    (ُ)أم ابتميناؾ ابتبلء كاختبرناؾ اختبارا ".   {44:طو}  وَك ٨ُمُتوكوً وَك ٨ُمُتوكوً َو٨َمَتـه َو٨َمَتـه   عز كجؿ لمكسى:

كقاؿ: " فإنو أراد فتنة الممكيف منكر كنكير حيف يسأالف العبد مف ربؾ كما دينؾ كمف نبيؾ 
كاآلثار في ىذا متكاترة كأىؿ السنة كالجماعة كميـ عمى اإليماف بذلؾ كال ينكره إال أىؿ 

   (ِ)البدع " . 

 بر يتكمـ:الق -ٕ

 ىاذـ المذات ذكر كفي الحديث:)لك أكثرتـ ذكر ىاذـ المذات فإنو يشغمكـ عما أرل، أكثركا 
، فإنو لـ يأت عمى القبر يـك إال كىك يقكؿ:أنا بيت الكحدة كالغربة!أنا بيت المكت 

  (ّ)(.التراب!أنا بيت الدكد

يا ناج، لنجا منيا إف لمقبر ضغطة ،لك كاف أحد منكفي الحديث: )لمقبر ضمة كضغطة:  -6
      (ْ)( . سعد بف معاذ

كضغطة القبر ىي: التقاء حافتي القبر عمى جسد الميت، كىذا الضغط أك الضـ يككف بعد 
 . (ٓ)سؤاؿ الميت في القبر، أك غيره 

 

قاؿ محمد التميمي: كاف يقاؿ: "ضمة القبر إنما أصميا أنيا أميـ، كمنيا خمقكا، كعنيا 
، فمما ردكا إلييا، كىـ أكالدىا ضمتيـ ضمة الكالدة إذا غاب عنيا كلدىا غابكا الغيبة الطكيمة

ثـ قدـ، فمف كاف  مطيعا ضمتو برافة كرفؽ، كمف كاف عاصيا ضمتو بعنؼ كسخطا 
 (ٔ).  منيا عميو لربيا"

 

                                                           

 (. ِْٗ/ِِ( التمييد، )ُ)
 (. ِْٕ/ِِ( التمييد، )ِ)
ػػػًديثه  ك(َِْٔ(، حػػػديث رقػػػـ )َِِ/ْ)،أبكاب صػػػفة القيامػػػة كالرقػػػائؽ أخرجػػػو الترمػػػذم فػػػي سػػػننو(ّ) قػػػاؿ: ىىػػػذىا حى

، ًريػػػػبه حسػػػػف ،كقػػػػاؿ األلبػػػػاني فػػػػي صػػػػحيح  الترغيب:ِْٖٓ (حػػػػديثُِِْ/ِكابف ماجػػػػو بػػػػاب ذكػػػػر المػػػػكت)غى
 .ّّّّ(حُّٔ/ّصحيح)

(،كقػػاؿ األرنػػؤكط إسػػناده صػػحيح، كالبييقػػي فػػي شػػعب ِِّْٖ(، حػػديث رقػػـ )ِّٕ/َْ( أخرجػػو اإلمػػاـ أحمػػد، )ْ)
 (.ُّٗ( حديث رقـ )ُٕٔ/ ُاإليماف، )

 -سػػبلمة لمطباعػػة كالنشػػر  أبػػكالبعػػث، الشػػيخ محمػػد عبػػد الظػػاىر خميفػػة، دار  إلػػى( الحيػػاة البرزخيػػة مػػف المػػكت ٓ)
 .ُّْ تكنس، ص

 .ُٗٗ( البحكر الزاخرة، ٔ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ِِ 

 الفصؿ األكؿ

 تعريؼ العمماء لمقبر
منازؿ اآلخرة،  في مقدمة كتابو األىكاؿ: " القبر آخر منازؿ الدنيا كأكؿ: ( ُ)قاؿ ابف رجب 

، كليس فييا  ىي إال معناىا، ال كيتأكؿكالقبر كممة الصدؽ مبينة متجسمة، فكؿ ما حكليا يتكذب 
 (ِ)يدخمو كذب كال يعتريو تأكيؿ". 

:" ىي ىذه القبكر التي بينكـ كبيف اآلخرة. قاؿ الشعبي عف رجؿ مات: ليس (ّ)قاؿ الحسف
   (ْ"  .)ىك في الدنيا كال في اآلخرة، ىك في البرزخ

قاؿ القرطبي في تفسيره لآلية: " ثـ أماتو فاقبره":  القبر ما يكارل الميت بعد مكتو كذلؾ 
كقاؿ في مكضع آخر: "القبر حفرة مف حفر النار، أك ركضة مف رياض الجنة، ذلؾ  (ٓ" )إكراما لو

   (ٔ)محمكؿ عندنا عمى الحقيقة ال عمى المجاز" .

مكاف الضيؽ الذم يضـ بيف جكانبو جثث المكتى، كىك قاؿ ابف تيمية: " القبر ذلؾ ال
مكطف العظماء، كالحقراء، كالسفياء، كمنزؿ الصالحيف السعداء، كىك إما ركضة مف رياض الجنة، 

ما دار كرامة كسعادة، أك دار    (ٕ.)كشقاكة"  إىانةأك حفرة مف حفر النار، كا 
، فزمانو مٍف حيف اٍلمٍكت إلى يٍكـ اٍلحاجز بٍيف الٌدٍنيا كاآٍلخرة، كلو زمافه كمالقبر:  كافه كحاؿه

اٍلقيامة، كحالو اأٍلٍركاح، كمكانو مف اٍلقٍبر إلى عٌمٌييف ألٍركاح أٍىؿ الٌسعادة، أٌما أٍىؿ الٌشقاكة فبل تٍفتح 
   (ٖ). ألٍركاحيـٍ أٍبكاب الٌسماء، بؿ ىي في سٌجيفو مٍسجكنةو، كبمٍعنة الٌمو مٍصفكدةه 

                                                           

( ىك: عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الٌسبلمي البغدادم ثـ الدمشقٌي، أبك الفرج، زيف الديف، حػافظ لمحػديث، مػف ُ)
 (.ِٓٗ/ّىػ، انظر: األعبلـ) ٕٔٓالعمماء،كلد في بغداد كنشأ كتكفي في دمشؽ، 

 .ّ( األىكاؿ البف رجب، ص ِ)
بصػػرم، أبػػك سػػعيد: تػػابعي، كػػاف إمػػاـ أىػػؿ البصػػرة، كحبػػر األمػػة فػػي زمنػػو، كىػػك أحػػد ( ىػػك: الحسػػف بػػف يسػػار الّ)

ق ،انظر َُُسنة  تكفيالعمماء الفقياء الفصحاء الشجعاف النساؾ. كلد بالمدينة ،ال تأخذه في الحؽ لكمة الئـ،
 (.ِِٕ-ِِٔ/ِاألعبلـ)

 .َُ( األىكاؿ البف رجب، ص ْ)
 (.ُِٗ/ُٗ( انظر: الجامع ألحكاـ القراف، )ٓ)
 .َُٗ( التذكرة، صٔ)
ـ، المكتبػة  ُِٗٗ -ىػػ ُُِْ( ابف تيمية كفتاكل في عذاب القبر، تقديـ كتحقيؽ كتعميؽ: أبػك بكػر عبػد الػرازؽ، ٕ)

 . َٗالعصرية، صيدا لبناف،  ص
 (، بتصرؼ نقبل عف كتاب  شرح الخريدة لمدردير كحاشية السباعيِٕٓ/ّٗالمكسكعة الفقيية الككيتية ) انظر: (ٖ)

 .ِّٓالمالكي عميو، ص 



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ِّ 

 الفصؿ األكؿ

ميفة مفتش األزىر سابقا، في كتابو الحياة البرزخية القبر عدة كقد عرؼ الشيخ محمد خ
 تعريفات  منيا: 

عمؿ  إالىك تمؾ الحفرة الضيقة التي ال أنيس بيا، كال جميس، كال صديؽ، كال سمير ،الميـ  -1
 صالح قدمو الميت قبؿ كفاتو .

نبض في ىك ذلؾ المكاف الذم يضـ بيف جكانبو الجثث اليامدة التي ال حراؾ بيا، كال  -2
عركقيا، كاألجساـ البالية، كالعظاـ  النخرة، كاألشبلء المبعثرة، كالشعكر المتناثرة، 

 كاألكصاؿ المقطعة .

ىك مكطف العظماء كالحقراء، كالحكماء، كالسفياء، كمنزؿ الصالحيف السعداء، كالطالحيف  -3
 األشقياء .

كاألىكاؿ، كالتكفيؽ ىك محكمة السؤاؿ كالمناقشة، كاالختبار كالمراجعة، كاالضطراب  -4
  (ُ)كالتثبيت. 

خرة، فالبرزخ في المفيـك الشرعي ية ىي الحياة التي بيف المكت كاآلكالمراد بالحياة البرزخ
كلى، تنتيي بو الحياة، كىي الحياة األ ىك مايككف بيف المكت كيـك القيامة، أم ىك بيف المكت الذم

خرة، كالتي يف المادة الحسية كبيف الحياة اآلمابخرل، أم ىك حياة األكبيف البعث الذم تبتدئ بو ال
   (ِ)مكر الغيبية، كعمى ىذا فالبرزخ اذف مابيف المكت كالبعث . ىي مف األ

مف التعاربؼ السابقة لمفيـك النعيـ كالقبر، يتبيف لنا أف نعيـ القبر ىك: تمؾ الحياة المكرمة  
إال ا عز كجؿ، كأف النعيـ ال يككف إال  اليادئة، التي ال يشعر بيا إال مف مات، كال يعمـ بيا

الذيف رضي ا عنيـ، كفازكا بنعيمو العظيـ ،كأف نعيـ القبر ال يككف في  لممؤمنيف الصالحيف،
الدنيا، كال في اآلخرة بؿ ىك بيف الحياتيف، كأنو أمر غير محسكس كال معركؼ لؤلحياء، كما عمينا 

 إال اإليماف بو كما أخبرنا عنو.

 
 
 

                                                           

 .َُْ( انظر: الحياة البرزخية مف المكت إلى البعث، ص ُ)
الجماىيريػػػة  -طػػػرابمس  -ـ َُٗٗالطبعػػػة الثانيػػػة –د عبػػػد السػػػبلـ التػػػكنجي  -اإليمػػػاف بػػػاليـك اآلخػػػر  :انظػػػر (ِ)

 .ُِٗالعظمى ص



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ِْ 

 الفصؿ األكؿ

 طمب الثاني: أدلة نعيـ القبرالم
 أكال: األدلة مف القرآف الكريـ

لـ يرد ذكر نعيـ القبر في  القرآف الكريـ  بشكؿ ظاىر، أك مباشر  كلكف ذكرت آيات تدؿ 
 عمى النعيـ في القبر  كىي :

 [ .ٖٗ]الكاقعة: ٨مرْوٌح ورَْيوٌن وٖمـًّ كِعقمٍ قكلو تعالى:   -1

 ؿ: كلمسمؼ الصالح في ىذه اآلية أقكا

 )فركح( بضـ الراء كمعناه فبقاء لو كحياة".   :"قرأ النبي  -رضي ا عنيا -قالت عائشة 

."  قاؿ الحسف: "الركح الرحمة، ألنيا كالحياة لممرحـك

 :" الركح االستراحة، كالرحمة كالريحاف ىك المعركؼ الذم يشـ".(ُ)قاؿ الضحاؾ

 قاؿ القتبي: "المعنى لو في القبر طيب نسيـ". 
 اؿ أبك الجكزاء:" ىذا عند قبض ركحو يتمقى بضبائر الريحاف". ق

قاؿ أبك العالية: "ال يفارؽ أحد ركحو مف المقربيف في الدنيا حتى يؤتى بغصنيف مف ريحاف 
 فيشميما ثـ يقبض ركحو فييما" .

   (ِ)قاؿ الربيع بف ىيثـ: "ىذا عند المكت كالجنة مخبكءة لو إلى أف يبعث". 
كتبشرىـ المبلئكة بذلؾ عند المكت، كما تقدـ في حديث  في تفسيره لآلية: " كقاؿ ابف كثير

البراء: أف مبلئكة الرحمة تقكؿ: "أيتيا الركح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينو، اخرجي 
  (ّ)إلى ركح كريحاف، كرب غير غضباف". 

   (ْ)قاؿ: الرزؽ." ( قاؿ: "راحة: كقكلو: كريحاف ٨مرْوٌح ورَْيونٌ كقاؿ مجاىد، في قكلو:)

 (ٓ". )قاؿ البغكم في معنى اآلية: "أم راحة كاستراحة، كحياة دائمة ال مكت معيا
                                                           

ألطفػػاؿ، كذكػػره ابػػف حبيػػب تحػػت ( ىػػك :الضػػحاؾ بػػف مػػزاحـ البمخػػي الخراسػػاني، أبػػك القاسػػـ: مفسػػر. كػػاف يػػؤدب اُ)
 (.ُِٓ/ّق،انظر: األعبلـ)َُٓعنكاف )أشراؼ المعمميف كفقياؤىـ( ،تكفي بخراساف سنة 

 (. ِّّ/ ُٕ( انظر: الجامع ألحكاـ القراف، )ِ)
 (.ْٖٓ/ٕ( تفسير القرآف العظيـ: البف كثير )ّ)
ىػػ ِِْغالب اآلممي، أبك جعفػر الطبػرم، ) ( جامع البياف في تأكيؿ القرآف، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بفْ)

 (.َُٔ/ ِّىػ(، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة. )َُّ -

ىػػػػػ(، تحقيػػػؽ: شػػػعيب األرنػػػػاؤكط كمحمػػػد زىيػػػػر َُٓ( شػػػرح السػػػنة، أبػػػػك محمػػػد الحسػػػيف بػػػػف مسػػػعكد البغػػػكم )تٓ)
 .(َِْ/ُٓدمشؽ ػ بيركت. ) -ـ، المكتب اإلسبلمي ُّٖٗ -ىػ َُّْ، ِالشاكيش، ط



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 
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)مٍف أحٌب ًلقاء الٌمًو أحٌب الٌمو ًلقاءه كمٍف كرًه ًلقاء الٌمًو كرًه : كفي المسند: قاؿ رسكؿ ا 
ـٍ فقالكا إً  ٌنا نٍكره اٍلمٍكت قاؿ لٍيس ذًلؾ كلًكٌنو الٌمو ًلقاءه قاؿ فأكٌب اٍلقٍكـ يٍبككف فقاؿ ما يٍبًكيك

فًإذا بشّْر ًبذًلؾ أحٌب ًلقاء  ٨ملّمو إِْن ٪مون ِمْن اٙمْؼّرٓم٤ِم ٨مرْوٌح ورَْيوٌن وٖمـّي كِعقٍم ٨ملّمو إِْن ٪مون ِمْن اٙمْؼّرٓم٤ِم ٨مرْوٌح ورَْيوٌن وٖمـّي كِعقٍم  ًإذا حضر 
  (ُ)الٌمًو كالٌمو ًلًمقاًئًو أحٌب" .

كقسـ ذكر خركجيا مف البدف بالمكت  عقبقاؿ ابف القيـ عف اآلية: " كىذا ذكره سبحانو 
األركاح إلى ثبلثة أقساـ مقربيف كأخبر أنيا في جنة النعيـ كأصحاب يميف حكـ ليا باإلسبلـ 

  (ِ.) كىك يتضمف سبلمتيا مف العذاب"

:" ركح يعني راحة مف جيد المكت كريحاف يتمقى بو عند خركج نفسو كجنة (ّ)قاؿ السيكطي
ؿ الركح لمجسد جزاؾ ا عني خيرا نعيـ أمامو أك قاؿ مقابمو فإذا قبض ممؾ المكت ركحو يقك 

لقد كنت بي سريعا إلى طاعة ا تعالى بطيئا بي عف مصعيتو فينيئا لؾ اليـك فقد نجكت 
  (ْ)كأنجيت كيقكؿ الجسد لمركح مثؿ ذلؾ".  

ـّي * اْرِٖمِعي إ٥ِم رٓمِِّك راِضقًي مْرِضّقًي * ٨موْد٘م٣ِم ِِم ٢مِ قكلو تعالى:  -2
ـّي * اْرِٖمِعي إ٥ِم رٓمِِّك راِضقًي مْرِضّقًي * ٨موْد٘م٣ِم ِِم ٢مِ يو أّيتفو ا٫مـّْػس اٙمْْطؿئِ
بوِدي بوِدي يو أّيتفو ا٫مـّْػس اٙمْْطؿئِ

 [.33- 22]الفجر:  *  واْد٘م٣ِم ٖمـّتِي*  واْد٘م٣ِم ٖمـّتِي

أٍم: إلى جكاره كثكابو كما أعٌد لعباده في جٌنتو، )راضيةن( أٍم:  :"قاؿ ابف كثير في تفسيره لآلية
في نٍفسيا )مٍرضٌيةن( أٍم: قٍد رضيٍت عف الٌمو كرضي عٍنيا كأٍرضاىا، )فاٍدخمي في عبادم( أٍم: 

، )كاٍدخمي جٌنتي(  ا، كما أٌف في جٍممتيـٍ كىذا يقاؿ ليا عٍند االٍحتضار، كفي يٍكـ اٍلقيامة أٍيضن
   (ٓ) ".اٍلمبلئكة يبٌشركف اٍلمٍؤمف عٍند اٍحتضاره كعٍند قيامو مٍف قٍبره

قاؿ ابف القيـ: "كقد قاؿ غير كاحد مف الصحابة كالتابعيف إف ىذا يقاؿ ليا عند خركجيا مف الدنيا 
نو يقاؿ ليا عند المكت إؾ قكؿ مف قاؿ أف ىذا يقاؿ ليا في اآلخرة فيبشرىا الممؾ بذلؾ كال ينافي ذل

ُل  كعند البعث كىذه مف البشرل التي قاؿ تعالى: ـَو اَّللُ ُٕممه اْٞمَتَؼوُموا َٔمَتـَزه ُل إِنه ا٫مهِذيَن ٩َمو٫ُموا َرٓمُّ ـَو اَّللُ ُٕممه اْٞمَتَؼوُموا َٔمَتـَزه إِنه ا٫مهِذيَن ٩َمو٫ُموا َرٓمُّ

                                                           

 (، كقاؿ المحقؽ: إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف.ُّّٖ( حديث رقـ )ِْٖ/ُّحمد )أاإلماـ  أخرجو( ُ)
 .ُُٗ( الركح، ص ِ)
( ىك:عبد الػرحمف بػف أبػي بكػر بػف محمػد ابػف سػابؽ الػديف الخضػيرم السػيكطي، جػبلؿ الػديف: إمػاـ حػافظ مػؤرخ ّ)

 (.َُّ/ّ)األعبلـق. انظر: ُُٗأديب،تكفي سنة
لصدكر بشرح حاؿ المػكتى كالقبػكر، تػأليؼ: عبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر، جػبلؿ الػديف السػيكطي )المتػكفى: ( شرح اْ)

ـ، ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕلبناف، الطبعة: األكلى،  –ىػ(، تحقيؽ: عبد المجيد طعمة حمبي، نشر: دار المعرفة ُُٗ
 . ْٔ، صُعدد األجزاء: 

 ( .ََْ/ٖ( انظر: تفسير القرآف العظيـ )ٓ)
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 الفصؿ األكؿ

وا ٓمِوجَلـه  َزُكوا َوَأْٓم٦ِمُ َٓ ََتْ و٨ُموا َو ٓه ََتَ وا ٓمِوجَلـه ٢َمَؾْقِفُم اٙمَََلئَِؽُي َأ َزُكوا َوَأْٓم٦ِمُ َٓ ََتْ و٨ُموا َو ٓه ََتَ كىذا   [َّ]فصمت:  ِي ا٫مهتِي ٪ُمـُْتْم ُٔمو٢َمُدونَ ِي ا٫مهتِي ٪ُمـُْتْم ُٔمو٢َمُدونَ ٢َمَؾْقِفُم اٙمَََلئَِؽُي َأ
  (ُ)التنزؿ يككف عند المكت كيككف في القبر،كيككف عند البعث كأكؿ بشارة اآلخرة عند المكت".

قاؿ السيكطي:" قاؿ جماعة مف الصحابة كالتابعيف: إنو يقاؿ ليا ذلؾ عند خركجيا مف الدنيا 
ًَ   الى في مؤمف آؿ يس:  عمى لساف الممؾ بشارة كيؤيده قكلو تع ًَ ٩ِمقَل اْدُ٘مِل اجَلـهَي ٩َموَل َيو ٫َمْق ٩ِمقَل اْدُ٘مِل اجَلـهَي ٩َموَل َيو ٫َمْق

     (ِ). " [ِٔ] يس:   ٩َمْوِمي َيْعَؾُؿونَ ٩َمْوِمي َيْعَؾُؿونَ 

حتى إف كاف ذلؾ النعيـ يقصد بو نعيـ الجنة، فمف المعمكـ عندنا أف الجنة مخمكقة ،كأف نعيميا 
القبر، كيشيد لذلؾ قكلو  يأتػي إلى العبد المؤمػف فما سبؽ ذكره متضمف كفيو داللة عمى نعيـ

 : " ٌما اٍلجٌنة فيقاؿ: ىذا مٍقعدؾ ـٍ عرض عمٍيو مٍقعده غٍدكةن كعشيِّا إٌما الٌنار كا  إذا مات أحدك
         (ّ)". حٌتى تٍبعث إلٍيو

ْكَقو َوِِم   قكلو تعالى:  -3 َقوِة ا٫مدُّ ًِ ِِم اْْلَ ًُ اَّللهُ ا٫مهِذيَن آَمـُوا ٓمِو٫ْمَؼْوِل ا٫مثهوٓمِ ْكَقو َوِِم ُيَثبِّ َقوِة ا٫مدُّ ًِ ِِم اْْلَ ًُ اَّللهُ ا٫مهِذيَن آَمـُوا ٓمِو٫ْمَؼْوِل ا٫مثهوٓمِ  أِ٘مَرِة أِ٘مَرِة ُيَثبِّ
 [.ِٕ]إبراىيـ:

ْكَقو َوِِم أِ٘مَرِة    عف المسيب بف رافع: َقوِة ا٫مدُّ ًِ ِِم اْْلَ ًُ اَّللهُ ا٫مهِذيَن آَمـُوا ٓمِو٫ْمَؼْوِل ا٫مثهوٓمِ ْكَقو َوِِم أِ٘مَرِة ُيَثبِّ َقوِة ا٫مدُّ ًِ ِِم اْْلَ ًُ اَّللهُ ا٫مهِذيَن آَمـُوا ٓمِو٫ْمَؼْوِل ا٫مثهوٓمِ ، ُيَثبِّ
 قاؿ: "نزلت في صاحب القبر".

ًُ اَّللهُ ا٫مهِذيَن آَمـُوا ٓمِو٫ْمَؼْوِل ا٫مثه   كعف قتادة: في قكؿ ا: ًُ اَّللهُ ا٫مهِذيَن آَمـُوا ٓمِو٫ْمَؼْوِل ا٫مثه ُيَثبِّ ْكَقو َوِِم أِ٘مَرِة ُيَثبِّ َقوِة ا٫مدُّ ًِ ِِم اْْلَ ْكَقو َوِِم أِ٘مَرِة وٓمِ َقوِة ا٫مدُّ ًِ ِِم اْْلَ ، وٓمِ
  (ْ)قاؿ:" بمغنا أف ىذه األمة تسأؿ في قبكرىا، فيثبت ا المؤمف حيث يٍسأؿ". 

ْكَقو   ركل معمر عف طاككس عف أبيو في   َقوِة ا٫مدُّ ًِ ِِم اْْلَ ًُ اَّللهُ ا٫مهِذيَن آَمـُوا ٓمِو٫ْمَؼْوِل ا٫مثهوٓمِ ْكَقو ُيَثبِّ َقوِة ا٫مدُّ ًِ ِِم اْْلَ ًُ اَّللهُ ا٫مهِذيَن آَمـُوا ٓمِو٫ْمَؼْوِل ا٫مثهوٓمِ ُيَثبِّ

   (ٓ)قاؿ:" ال إلو إال ا كفي اآلخرة عند المساءلة في القبر".  ِة ِة َوِِم أِ٘مرَ َوِِم أِ٘مرَ 

: )يثبت ا الذيف آمنكا بالقكؿ الثابت تعالى في قكؿ ا عف النبي كعف البراء بف عازب 
             (ٔ)".  نزلت في عذاب القبرفي الحياة الدنيا كفي اآلخرة( قاؿ:" 

                                                           

 .ُُٗ، ص ( الركحُ)
 .ِّّ( شرح الصدكر بشرح حاؿ المكتى كالقبكر، ص ِ)
 (.ُٓٓٔ) ( حديثَُٕ/ٖالمكت )كتاب الرقاؽ ، باب سكرات ، البخارمأخرجو ( ّ)
 (.َُٔ- ََٔ/ ُٔ( الجامع ألحكاـ القرآف، )ْ)
ىػػ( ضػبطو ٖٖٓ( عمدة القارئ شرح صحيح البخارم، اإلماـ العبلمة بدر الديف أبػي محمػكد بػف احمػد العينػي )تٓ)

كصػػححو: عبػػد ا محمػػكد محمػػد عمػػر طبعػػة جديػػدة مرقمػػة الكتػػب كاألبػػكاب كاألحاديػػث حسػػب تػػرقيـ المعجػػـ 
 .َِٗلبناف،  ص –المفيرس أللفاظ الحديث الشريؼ، دار الكتب العممية، بيركت 

 .ُِٕٖ(حديثَُِِ/ْأخرجو مسمـ،كتاب الجنة كصفة نعيميا، باب عرض مقعد الميت مف الجنة)( ٔ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ِٕ 

 الفصؿ األكؿ

كممة التكحيد، كىي قكؿ: ال إلو إال ا  "(يثبت ا الذيف آمنكا بالقكؿ الثابت قاؿ البغكم: )
ىؿ )في الحياة الدنيا( يعني: قبؿ المكت )كفي اآلخرة( يعني في القبر، كىذا قكؿ أكثر أ

في الحياة الدنيا ": عند السؤاؿ في القبر، " كفي اآلخرة ": عند البعث،  "التفسير، كقيؿ: 
 (ُ) .كاألكؿ أصح، كذىب إلى ذلؾ الطبرم

ي القبر يشيد أف ال إلو المسمـ إذا سئؿ ف "قاؿ:   أف رسكؿ ا  البراء بف عازب كعف 
يثبت ا الذيف آمنكا بالقكؿ الثابت في إال ا كأف محمدا رسكؿ ا، فذلؾ قكلو تعالى: )

  (ِ).  ( الحياة الدنيا كفي اآلخرة

]آؿ  وٓ َْتسبّن ا٫مّذين ٩متؾوا ِم ٞمبقل اَّللّ أْموأمًو ٓمْل أْٗمقوٌء ٢مـْد رُّّبْم يْرز٩مونوٓ َْتسبّن ا٫مّذين ٩متؾوا ِم ٞمبقل اَّللّ أْموأمًو ٓمْل أْٗمقوٌء ٢مـْد رُّّبْم يْرز٩مونقكلو تعالى:  -4
 .[ُٗٔعمراف:

     (ّ)قاؿ القرطبي في تفسير اآلية: " ا تعالى يحيييـ بعد المكت ليرزقيـ ". 

 .قاؿ مجاىد في تفسيره لآلية:" قالكا يرزقكف مف ثمر الجنة فيجدكف ريحيا"

كقاؿ قتادة في تفسيره لآلية:" قاؿ بمغنا أف أركاح الشيداء في صكرة طير بيض يأكمكف مف 
ر أف ىذه اآلية نزلت في ثمار الجنة".  كثبت عف ابػف عباس كمجاىد كسعيد بف جبي

   (ْ)الشيداء.
الرزؽ  ككجو الداللة بيذه اآلية أف ا  تعالى أثبت حياة لمشيداء، كأنيـ يرزقكف عند ربيـ، ذلؾ

ذا ثبت أف النعيـ لمشيداء عقب قتميـ، ثبت بذلؾ  كالنعيـ الذم يفرحكف بو يككف عقب قتميـ، كا 
  (ٓ)ة كافية لمداللة عمى نعيـ القبر.نعيـ البرزخ، كىذه الجزئي

ألنيا نزلت فييـ، كىذا فيو إثبات نعيـ  إف اآلية الكريمة السابقة تتحدث عف النعيـ لمشيداء؛
يـ، كىذا ال ينفي أف النعيـ يككف لغيرىـ؛ ألف ىناؾ أسباب لمنعيـ القبر بشكؿ خاص ل

 سنكضحيا فيما بعد، إال  أف اآلية أثبتت كجكد نعيـ في القبر .
 

                                                           

ىػ(، حققو كخرج َُٓ( معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم، أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم )تُ)
ـ،  ُٕٗٗ -ىػػػ  ُُْٕ، ْسػػميماف مسػػمـ الحػػرش، ط -أحاديثػػو محمػػد عبػػد ا النمػػر كعثمػػاف جمعػػة ضػػميرية 

 .ّْٗدار طيبة لمنشر كالتكزيع. ص
 (.ْٗٗٔ) حديث(،َٖ/ٔآمىنيكا ًبالقىٍكًؿ الثَّاًبًت{)}ييثىبّْتي المَّوي الًَّذيفى ف،باب ،كتاب تفسير القرآ( أخرجو البخارمِ)
 (.ُّٕ/ِ( الجامع ألحكاـ القرآف،  )ّ)
 ( .ٓٔ-ّٔ/ُُ( انظر: التمييد )ْ)
 .ُُٔالحياة البرزخية مف المكت إلى البعث، ص  انظر: (ٓ)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=854&idto=854&bk_no=51&ID=851#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=48
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=854&idto=854&bk_no=51&ID=851#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=854&idto=854&bk_no=51&ID=851#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=854&idto=854&bk_no=51&ID=851#docu


 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ِٖ 

 الفصؿ األكؿ

 ثانيا: األدلة مف السنة
 كاألحاديث التي كردت في نعيـ القبر كثيرة نذكر منيا بعض األحاديث مرتبة كما يمي :

 صكر النعيـ مجممة

 خكؿ القبر النعيـ قبؿ د -أ

ا قالكا اٍخرجي أٌيتيا : قاؿ رسكؿ ا  -ُ )اٍلمٌيت تٍحضره اٍلمبلئكة فإذا كاف الٌرجؿ صالحن
برٍكحو كرٍيحافو كربٍّ غٍير  كابشرمالٌنٍفس الٌطٌيبة كانٍت في اٍلجسد الٌطٌيب اٍخرجي حميدةن 

ـٌ يٍعرج بيا إلى الٌسماء ف يٍفتح ليا فيقاؿ مٍف غٍضباف فبل يزاؿ يقاؿ ليا ذلؾ حٌتى تٍخرج ث
ىذا فيقكلكف فبلفه فيقاؿ مٍرحبنا بالٌنٍفس الٌطٌيبة كانٍت في اٍلجسد الٌطٌيب اٍدخمي حميدةن 
كأٍبشرم برٍكحو كرٍيحافو كربٍّ غٍير غٍضباف فبل يزاؿ يقاؿ ليا ذلؾ حٌتى يٍنتيى بيا إلى 

  (ُ)الٌسماء اٌلتي فييا الٌمو عٌز كجٌؿ (.

 اْرٖمعي إ٥م رّٓمك راضقًي مْرضّقيً اْرٖمعي إ٥م رّٓمك راضقًي مْرضّقيً *  يو أّيتفو ا٫مـّْػس اٙمْطؿئـّييو أّيتفو ا٫مـّْػس اٙمْطؿئـّي :كيشيد لمحديث قكلو تعالى

 . {28-27:الفجر}

 النعيـ بعد دخكؿ القبر -ب
: )إف المبلئكة تسأؿ العبد المؤمف في قبره فيحسف اإلجابة كعند ذاؾ: "  قاؿ  الرسكؿ  -5

نة، كافتحكا مف الجنة، كألبسكه مف الج فافرشكهينادم مناد مف السماء: أف صدؽ عبدم، 
لو بابان إلى الجنة، قاؿ: فيأتيو مف ركحيا كطيبيا، كيفسح لو في قبره مٌد بصره، قاؿ: 
كيأتيو ] كفي ركاية: يمثؿ لو [ رجؿ حسف الكجو حسف الثياب، طيب الريح، فيقكؿ: أبشر 
بالذم يسرؾ، ] أبشر برضكاف مف ا، كجنات فييا نعيـ مقيـ [ ىذا يكمؾ الذم كنت 

قكؿ لو: ] كأنت فبشرؾ ا بخير [ مف أنت ؟ فكجيؾ الكجو الذم يجيء بالخير، تكعد، في
فيقكؿ: أنا عممؾ الصالح ] فك ا ما عممتؾ إال كنت سريعان في طاعة ا، بطيئان في 
معصية ا، فجزاؾ ا خيران [، ثـ يفتح لو باب مف الجنة، كباب مف النار، فيقاؿ: ىذا 

أبدلؾ ا بو ىذا، فإذا رأل ما في الجنة، قػاؿ: رٌب عجػؿ قيػاـ منزلؾ لك عصيت ا، 
    (ِ)الساعػة، كي ما أرجع إلى أىمي كمالي، ] فيقاؿ لو:اسكف [(.

 

 
                                                           

 .ٕٖٗٔ( حديثّٖٕ/ُْأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده:مسند أبي ىريرة)( ُ)
 .ّ( سبؽ تخريجو صِ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ِٗ 

 الفصؿ األكؿ

 صكر النعيـ مفصمة
 التثبيت عند السؤاؿ -ُ
محٌمدنا رسكؿ  يٍشيد أٍف ال إلو إاٌل الٌمو كأفٌ المٍسمـ إذا سئؿ في القٍبر:":قػاؿ رسكؿ الٌمو   
 (ُ)[.ِٕ]إبراىيـ: يثّبً اَّللّ ا٫ّمذين آمـوا ٓمو٫مؼْول ا٫مّثوٓمً ِم اْلقوة ا٫مّدْكقو وِم أ٘مرةيثّبً اَّللّ ا٫ّمذين آمـوا ٓمو٫مؼْول ا٫مّثوٓمً ِم اْلقوة ا٫مّدْكقو وِم أ٘مرةفذلؾ قٍكلو: ،"لٌموا

ركل معمر عف طاككس عف أبيو في يثبت ا الذيف آمنكا بالقكؿ الثابت في الحياة الدنيا 
        (ِ)قاؿ ال إلو إال ا كفي اآلخرة عند المساءلة في القبر .

يقكؿ المؤمف: ربي ا كديني اإلسبلـ كنبيي محمد، فينادم منادو مف " يقكؿ ابف عثيمييف: 
السماء: أف صدؽ عبدم فيصٌدؽ، كيسمعو ىك، فيزداد بذلؾ فرحان أف شيد لو شاىده مف السماء بأنو 

  (ّ)".  صادؽ، كيعتبر ىذا مف نعيـ القبر، ألف اإلنساف إذا صٌدؽ في قكلو ازداد بذلؾ فرحان كسركران 
 مرافقة العمؿ الصالح لو-ِ

) يٍتبع اٍلمٌيت ثبلثه فيٍرجع اٍثناف كيٍبقى كاحده يٍتبعو أٍىمو كمالو كعممو  :قاؿ رسكؿ الٌمو 
   (ْ)فيٍرجع أٍىمو كمالو كيٍبقى عممو( .  

قاؿ ابف رجب: " بعض أىؿ البرزخ يكرمو ا بإبقاء أعمالو الصالحة عميو في البرزخ، كاف 
ؿ لو بذلؾ ثكاب تمؾ األعماؿ النقطاع عممو بالمكت، كلكف إنما يبقى عماه عميو ليتنعـ لـ يحص

  (ٓ)بذكر ا كطاعتو ".  
الثياب، طيب الريح فيقكؿ: أبشر بالذم يسرؾ  رجؿ حسف الكجو حسفكفي الحديث: )

 أنتنعيـ مقيـ ىذا يكمؾ الذم كنت تكعده، فيقكؿ لو: ك  برضكاف مف ا، كجنات فييا أبشر

ا ما  فك فكجيؾ الكجو يجيء بالخير، فيقكؿ: أنا عممؾ الصالح، مف أنت؟ فبشرؾ ا بخير،
  (ٔ.) ( عممتؾ إال كنت سريعان في إطاعة ا، بطيئان في معصية ا، فجزاؾ ا خيران 

 

                                                           

 .ْٗٗٔ(،ح  َٖ/ ٔ)   ييثىبّْتي المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا ًبالقىٍكًؿ الثَّاًبتً  ،كتاب تفسير القرآف،بابالبخارم أخرجو (ُ (
رمة، الطبعة: كمكة الم -ىػ تحقيؽ: محمد عمي الصابكني، نشر: جامعة أـ القرل ّّٖمعاني القرآف لمنحاس  (ِ)

 (. َّٓ/ّ).َُْٗاألكلى،
( شرح العقيدة السفارينية الدرة المضية في عقد أىؿ الفرقة المرضية، تأليؼ: محمد بف صالح بػف محمػد العثيمػيف ّ)

 ِّْ، صُىػ، عدد األجزاء:  ُِْٔىػ(،نشر: دار الكطف لمنشر، الرياض، الطبعة: األكلى، ُُِْ)المتكفى: 
(حػػػديث ُُْ/ّؿ األلبػػػاني فػػػي صػػػحيح الترغيػػػب: صػػػحيح)قػػػا ،(ِّٕٗ(، حػػػديث رقػػػـ)ُٕٖ/ْ( سػػػنف الترمػػػذم،)ْ)

َِّّ. 
 .ِٓ( األىكاؿ، ص ٓ)
 .ّ( سبؽ تخريجو صٔ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 َّ 

 الفصؿ األكؿ

 تكسيع القبر عميو -ّ

ـٌ يٍفسح لو في قٍبره سٍبعكف ذراعنا في سٍبعيف ثـٌ    (ُ)ينٌكر لو فيو( .  كفي الحديث: ) ث

كقاؿ القرطبي:" كيككف تكسيع القبر بعد ، (ِ) قاؿ قتادة:" ذكر لنا انو يفسح لو في قبره"
   (ّ)ضيؽ القبر، كبعد السؤاؿ".  

مبلئو خضرنا أم  كمف نعيـ القبر: " تكسيعو كجعؿ قنديؿ فيو كفتح طاقةو فيو مف الجنة كا 
ىذا محمكؿ عمى حقيقتو عند العمماء، كال يختص نعيـ نعيمنا كجعمو ركضةن مف رياض الجنة، ككؿ 

القبر بيذه األمة كال بالمكمفيف كيدخؿ فييـ مف زاؿ عقمو، كقكؿ الممؾ: نـ نكمة العركس كما يتبعو 
  (ْ)". مف النعيـ خاص بالطائع كمف أراد بو المغفرة يـك الديف

ذلؾ يتفاكت بحسب ف إكاختمفت األحاديث في قدر سعة القبر لممؤمف، كال تعارض ،ف
   (ٓ)األشخاص لتفاضؿ  األعماؿ. 

 إلييـتبشير الصالحيف بالجنة كمعرفتيـ بمقاعدىـ بيا ،ككصكؿ نعيميا -ْ

ّٓ َتو٨موا وٓ قاؿ تعالى:  ّٓ َتو٨موا وٓ إّن ا٫ّمذين ٩مو٫موا رّٓمـو اَّللّ ٕمّم اْٞمتؼوموا ٔمتـّزل ٢مؾْقفم اٙمَْلئؽي أ إّن ا٫ّمذين ٩مو٫موا رّٓمـو اَّللّ ٕمّم اْٞمتؼوموا ٔمتـّزل ٢مؾْقفم اٙمَْلئؽي أ

قاؿ زيد بف أسمـ يبشركف عند مكتو ، [َّفصمت:] َْتزكوا وأْٓم٦موا ٓموجْلـّي ا٫ّمتي ٪مـْتْم ٔمو٢مدونَْتزكوا وأْٓم٦موا ٓموجْلـّي ا٫ّمتي ٪مـْتْم ٔمو٢مدون
    (ٔ) كفي قبره كحيف يبعث.

ف كاف مف أىؿ الجنة، فمف أىؿ إكفي الحديث: )إذا مات الميت عرض عميو مقعده، ف
  (ٕ)الجنة(.

                                                           

.َُُٕ(، حديث رقـ )ّْٕ/ِ) ،باب ما جاء في عذاب القبرالترمذم أخرجو( ُ) سىفه غىًريبه ًديثه حى  (، كقاؿ: حى
 (.َُٖ/ُْ( التمييد: )ِ)
 .ُُِ( انظر:  التذكرة: ص ّ)
ىػػ(، دار الفكػر، ُُِٔعمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني: أحمد بف غنػيـ بػف سػالـ النفػراكم )ت  الفكاكو الدكاني (ْ)

 (.ٕٗ/ُ) ِـ، عدد األجزاء: ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ
 (.ُْٖالبحكر الزاخرة، )صانظر:( ٓ)
ىػػػ(، تػػـ ُِِْ( الككاشػػؼ الجميػػة عػػف معػػاني الكاسػػطية: عبػػد العزيػػز بػػف محمػػد بػػف عبػػد المحسػػف السػػمماف )ت ٔ)

 . ُْٓيراده مف نسخة: شاممة المسجد النبكم الصغير، صاست
(، كقػػاؿ:" ىػػذا حػػديث حسػػف َُِٕ(، حػػديث رقػػـ )  ّٕٓ/ِ) بػػاب مػػا جػػاء فػػي عػػذاب القبػػر:أخرجػػو الترمػػذم( ٕ)

 صحيح" .



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ُّ 

 الفصؿ األكؿ

قاؿ القرطبي:"أىؿ السعادة يعرضكف عمى الجناف بالخبر الصحيح في ذلؾ ،كذلؾ 
  (ُ)ف أراد ا إنجاؤه مف النار". مخصكص بالمؤمف الكامؿ اإليماف، كم

مف  فافرشكه كفي حديث  البراء بف عازب: " فينادم مناد في السماء، أف صدؽ عبدم
 كافتحكا لو بابان إلى الجنة، قاؿ: فيأتيو مف ركحيا كطيبيا كيفسح لو في قبره الجنة، كألبسكه مف الجنة

 (ِ)مد بصره ". 

 مع أنيـ مف أىؿ النعيـ !؟،أىؿ الجنة مقاعدىـ في النارعالى كلكف لماذا يرم ا  سبحانو كت     

قاؿ الشيخ الشعراكم رحمو ا: ألف أىؿ الجنة إذا رأكا أماكنيـ في الجنة فقط عرفكا النعيـ 
الذم ينتظرىـ، كلكنيـ لـ يعرفكا العذاب الذم نجكا منو، فيحسكا بالنعمة الكبرل في نجاتيـ مف 

ـ، كيتضاعؼ شعكرىـ بالنعمة، كىـ يركف ما كاف سيصيبيـ، كأنجاىـ ا النار، كبذلؾ تزداد فرحتي
  (ّ)تعالى منو برحمتو، كبيذا يعرفكف الفكز العظيـ الذم حصمكا عميو. 

 ىمو، كتنمى لو صدقاتو. أيكصؿ اليو دعاء -ٓ

: )إف مما يمحؽ المؤمف مف حسناتو بعد مكتو: عممان نشره، أك كلدان عف أبي ىريرة مرفكعان 
الحان يدعك لو، أك مصحفان كرثو، أك مسجدان بناه، أك بيتان البف السبيؿ بناه، أك نيران أجراه، أك ص

    (ْ)صدقة أخرجيا مف مالو في صحتو، تمحقو بعد مكتو( . 

كما تنفعو السابؽ يتضح لنا أف الميت ينتفع بدعاء أىمو كيحتاجو،  حديثفي ال
 : "فالميت قد انقطع عممو فيكالقيـابف  قاؿذلؾ  فيك صدقاتو،كخيراتو التي عمميا قبؿ مماتو ،

محتاج إلى مف يدعك لو كيشفع لو كليذا شرع في الصبلة عميو مف الدعاء لو كجكبا كاستحبابا ما لـ 
  (ٓ)يشرع مثمو في الدعاء لمحي". 

 

                                                           

 .َُّ(انظر: التذكرة:، ص ُ)
 .ّ( سبؽ تخريجو ص ِ)
، قطاع الثقافة، ص  أخبارر ( يـك القيامة،لمشيخ محمد متكلي الشعراكم، مكتبة الشعراكم، داّ)  . َٔاليـك
(، كقػػػػػاؿ األلبػػػػػاني فػػػػػي صػػػػػحيح الترغيػػػػػب كالترىيب:حػػػػػديث ِِْ( حػػػػػديث رقػػػػػـ )ِِٕ/ُ( أخرجػػػػػو ابػػػػػف ماجػػػػػو )ْ)

 .ٕٕ( حديثُٖ/ُحسف)
( إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف :تأليؼ: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سػعد شػمس الػديف ابػف قػيـ الجكزيػة ٓ)

(، تحقيؽ: محمد حامد الفقي، نشر: مكتبة المعارؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية، عدد ىػُٕٓ)المتكفى: 
 (.َُِ/ ُ)ِاألجزاء: 



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ِّ 

 الفصؿ األكؿ

الميـ عمى جنازة، فحفظت مف دعائو كىك يقكؿ: " قاؿ عكؼ بف مالؾ: صمى رسكؿ ا      
لو كارحمو كعافو كاعؼ عنو كأكـر نزلو ككسع مدخمو كاغسمو بالماء كالثمج كالبرد كنقو  اغفر

مف الخطايا كما نقيت الثكب األبيض مف الدنس كأبدلو دارا خيرا مف داره كأىبل خيرا مف أىمو 
كزكجا خيرا مف زكجو كأدخمو الجنة كأعذه مف عذاب القبر أك مف عذاب النار" حتى تمنيت أف 

 .(ُ)" عمى ذلؾ الميت نا الميت لدعاء رسكؿ ا أككف أ

 النـك اليادئ -ٔ

ـٍ كىنىٍكمىًة  : )كفي الحديث ًف: نى ، فىيىقيكالى ـٍ : أىٍرًجعي ًإلىى أىٍىًمي فىأيٍخًبريىي ، فىيىقيكؿي ـٍ ثيَـّ ييقىاؿي لىوي، نى
بُّ أىٍىًمًو ًإلىٍيوً  كًس الًَّذم الى ييكًقظيوي ًإالَّ أىحى  (ِ) (.العىري

جو الداللة:أف العبد الصالح يناـ نكمة ىادئة، كىذا إف دؿ يدؿ عمى الراحة كالنعيـ، كك 
 كفيو داللة أيضان عمى أف الميت يناـ في قبره.

 

 المطمب الثالث: عقيدة أىؿ السنة في نعيـ القبر
 ٫مِ امل *  ذَ امل *  ذَ قاؿ تعالى: 

 ٨مِ   ْيَى ْيَى ٓ رَ ٓ رَ   وُب وُب تَ تَ ا٫مؽِ ا٫مؽِ   َك َك ٫مِ
  ونَ ونَ قؿُ قؿُ ؼِ ؼِ يُ يُ وَ وَ   و٫مغْقِى و٫مغْقِى ٓمِ ٓمِ   ونَ ونَ ـُـ ُ ْممِ ْممِ يُ يُ   نَ نَ ّتؼ٤م *  ا٫ّمذيْ ّتؼ٤م *  ا٫ّمذيْ ْؾؿُ ْؾؿُ ًدى ٫مِ ًدى ٫مِ هُ هُ   قهِ قهِ ٨مِ

ْم ْم هُ هُ   ةِ ةِ رَ رَ ؤِ٘م ؤِ٘م ٓمِ ٓمِ وَ وَ   َك َك ْبؾِ ْبؾِ ْن ٩مَ ْن ٩مَ مِ مِ   َل َل ْكزِ ْكزِ و أُ و أُ مَ مَ وَ وَ   ْقَك ْقَك ٫مَ ٫مَ إِ إِ   َل َل ْكزِ ْكزِ  أُ  أُ ََم ََم ٓمِ ٓمِ   ونَ ونَ ـُـ ُ يْممِ يْممِ   نَ نَ يْ يْ ا٫ّمذِ ا٫ّمذِ * وَ * وَ   ونَ ونَ ؼُ ؼُ ـْػِ ـْػِ ْم يُ ْم يُ وهُ وهُ ٩ْمـَ ٩ْمـَ زَ زَ َمّو رَ َمّو رَ وَ وَ   ا٫مّصَلةَ ا٫مّصَلةَ 

 ئِ و٫مَ و٫مَ أُ أُ ْم وَ ْم وَ ُّّبِ ُّّبِ ْن رَ ْن رَ ًدى مِ ًدى مِ  هُ  هُ َٚم َٚم ٢مَ ٢مَ   َك َك ئَ ئَ و٫مِ و٫مِ *  أُ *  أُ   ونَ ونَ ـُـ ُ ٩مِ ٩مِ وْ وْ يُ يُ 
  .[ٓ-ُبقرة: ]ال .ونَ ونَ ُح ُح ْػؾِ ْػؾِ اٙمُ اٙمُ   مْ مْ هُ هُ   َك َك ئِ

إف عقيدة أىؿ السنة ثابتة باإليماف بكؿ الغيبيات  التي حكى عنيا القرآف، أك السنة الشريفة 
فأىؿ السنة ال تتقمب كال تتغير عقيدتيـ  حسب أىكائيـ، فيـ كما عرفناىـ المؤمنيف حقا ببل  جداؿ 

 أك إنكار.

القبر ككرامة أىمو فكثير  قاؿ ابف رجب في فصؿ عف نعيـ القبر: "كأما ما شكىد مف نعيـ
  (ْ). كقاؿ ابف القيـ: " اتفؽ أىؿ السمؼ كأىؿ السنة عمى إثبات نعيـ القبر".(ّ)أيضا"

في ثبكت عذاب القبر كنعيمو   : " قد تكاترت األخبار عف رسكؿ ا شارح الطحاكية قاؿ 
، كسؤاؿ الممكيف، فيجب اعتقاد ثبكت ذلؾ كاإليماف بو، كال تتكمـ في كيفيتو، إذ  لمف كاف لذلؾ أىبلن

                                                           

 .ّٔٗحديث رقـ (ِٔٔ/ِ)الدعاء لمميت في الصبلة  ،بابالكثكؼ  كتابمسمـ  أخرجو( ُ)
فػػي  األلبػػانياؿ كقػػحػػديث حسػػف غريب، ،كقػػاؿَُُٕ(حّٕٓ/ّ،باب ماجػػاء فػػي عػػذاب القبػػر)أخرجػػو الترمػػذم( ِ)

 .َّٔٓ(حديث ُِٗ/ّصحيح الترغيب حديث حسف)
 .ِٗ( األىكاؿ، ص ّ)
 .ٔٔالركح  ص  ( ْ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ّّ 

 الفصؿ األكؿ

ليس لمعقؿ كقكؼ عمى كيفيتو، لككنو ال عيد لو بو في ىذا الدار، كالشرع ال يأتي بما تحيمو 
     (ُ)العقكؿ، كلكنو قد يأتي بما تحار فيو العقكؿ". 

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية مكضحا اعتقاد أىؿ السنة:" إف اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة إلى 
ة، ىك اإليماف با ككتبو، كمبلئكتو، كرسمو، كالبعث بعد المكت، كاإليماف بالقضاء قياـ الساع
  (ِ)كالقدر".  

،  كقاؿ ابف قدامة: (ّ)كقاؿ: "النعيـ كاقع عمى النفس كالبدف باتفاؽ أىؿ السنة كالجماعة " 
جماع أىؿ السنة ".آ"عذاب القبر كنعيمو حؽ ثابت بظاىر القر             (ْ)ف كصريح السنة كا 

: "يجب أف يعمـ أف كؿ ما كرد بو الشرع مف عذاب القبر كسؤاؿ منكر (ٓ)قاؿ الباقبلني
كنكير، كرد  الركح إلى الميت عند السؤاؿ، كنصب الصراط... كؿ ذلؾ حؽ كصدؽ، كيجب 

   (ٔ)اإليماف كالقطع بو، الف جميع ذلؾ غير مستحيؿ في العقؿ ".

ه كلكف غالب الحديث عف العذاب متضمنا النعيـ في كلمعمماء كبلـ كثير في القبر كأمكر 
 معناه، سنذكرىا إف شاء ا في عقيدتيـ بعذاب القبر .

 
 
 
 

                                                           

 .ِّّ( شرح الطحاكية ألبي العز الحنفي، ص ُ)
 ( .ٕٖ/ ّ، )ِ( مجمكع الفتاكل، مجمد ِ)
 (.ُُٔ/ ْ، )ِ( مجمكع الفتاكل، مجمد ّ)
 َِٔ- ُْٓأبي محمد عبد ا بػف محمػد بػف قدامػة المقدسػي )( لمعػة االعتقاد اليادم إلى الرشاد، مكفؽ الديف ْ)

ىػػ ُُْٓ، ّىػ(، شرح: محمد بف صالح العثيميف، حققو كخرج أحاديثو: أبك محمد اشرؼ بف عبػد المقصػكد، ط
 .  ُُِـ، مكتبة دار طبرية، مكتبة أضكاء السمؼ،  الرياض . ص َُٗٗ -

: قػاض، مػف كبػار عممػاء الكػبلـ. انتيػت اليػو الرياسػو فػي ( ىك: محمػد بػف الطيػب بػف محمػد بػف جعفػر، أبػك بكػرٓ)
مذىب األشػاعرة. كلػد فػي البصػرة، كسػكف بغػداد فتػكفي فييػا. كػاف جيػد االسػتنباط، سػريع الجػكاب، كٌجيػو عضػد 

 (.ُٕٔ/ٔالدكلة سفيرا عنو إلى ممؾ الرـك انظر:األعبلـ)
ممػػػيف القاضػػػي أبػػػي بكػػػر بػػػف الطيػػػب البػػػاقبلني اعتقػػػاده كال يجػػػكز الجيػػػؿ بػػػو إلمػػػاـ المتك بفيمػػػا يجػػػ اإلنصػػػاؼ( ٔ)

ىػػػػ، تحقيػػػؽ كتعميػػػؽ كتقػػػديـ المحقػػػؽ الحجػػػة اإلمػػػاـ محمػػػد زاىػػػد الحسػػػف الكػػػكثرم ككيػػػؿ َّْالبصػػػرم المتػػػكفى 
 .ْٖلمتراث، ص  األزىرية(نشر المكتبة ُُّٕ-ُّٔٗالمشيخة اإلسبلمية في الخبلفة العثمانية سابؽ )



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ّْ 

 الفصؿ األكؿ

 المطمب الرابع: أسباب النعيـ، كالحكمة مف إبرازه لمناس
 الحديث عف أسباب النعيـ:

 إف أسباب النعيـ ىي األسباب التي تنجي العباد مف عذاب القبر، كقد تككف أعماؿ، أك
 أقكاؿ، أك أدعية سنبينيا إف شاء ا في ىذا المطمب. 

صكر النعيـ الذم يككف بو العبد الصالح في قبره  (ُ)كلقد بيف لنا حديث  البراء بف عازب
فافرشكه مف الجنة، كألبسكه  فينادم مناد في السماء، أف صدؽ عبدم) : كالتي مجمميا قكلو 

مد  قاؿ: فيأتيو مف ركحيا كطيبيا كيفسح لو في قبره ,كافتحكا لو بابان إلى الجنة مف الجنة
الثياب، طيب الريح فيقكؿ:  رجؿ حسف الكجو حسف -كفي ركاية: يمثؿ لو - بصره، قاؿ: كيأتيو

نعيـ مقيـ ىذا يكمؾ الذم كنت تكعده،  برضكاف مف ا، كجنات فييا أبشر بالذم يسرؾ أبشر
جيؾ الكجو يجيء بالخير، فيقكؿ: أنا عممؾ فك  مف أنت؟ ,فبشرؾ ا بخير فيقكؿ لو: كأنت

ا ما عممتؾ إال كنت سريعان في إطاعة ا، بطيئان في معصية ا، فجزاؾ ا خيران  الصالح، فك
ىذا!  لك عصيت ا، أبدلؾ ا بو يفتح لو باب مف الجنة كباب مف النار فيقاؿ: ىذا منزلؾ ثـ

 (.اـ الساعة، كي أرجع إلى أىمي كمالي، فيقاؿ لو: اسكفرب عجؿ قي :فإذا رأل ما في الجنة قاؿ

فتمؾ الصكر التي ينعـ بيا العبد الكاردة في الحديث لـ تأت مف فراغ، فبل بد مف كجكد         
 أال كىك الحؽ الذم تفضؿ ا بو عمى عباده برحمتو،ككرموأسباب جعمت لمعبد حؽ في ىذا النعيـ،

يا معاذ، أتدرم ما حؽ ):لمعاذ بف جبؿ  رسكؿ ا لقكؿ بو شيئاكالذم كعدىـ بو ما لـ يشرككا 
" قاؿ معاذ: ا كرسكلو أعمـ. قاؿ: "حؽ ا عمى العباد؟كما حؽ العباد عمى ا؟ا عمى 

                                .(ِ) (أف ال يعذب مف ال يشرؾ بو شيئاا بو شيئا، كحؽ العباد عمى ا:أف يعبدكه كال يشركك د:العبا
كلما سئؿ ابف القيـ عف تمؾ األسباب قاؿ: ،تورحم ربوعمى كحؽ العبد كاجبا، عمى عبده حؽ الرب ف
 .(ّ)"بر جكابيا مف كجييف: مجمؿ، كمفصؿاألسباب المنجية مف عذاب الق"

لتي األعماؿ كاألقكاؿ ا ةبمراجع ؛ىك محاسبة العبد لنفسو قبؿ أف يحاسبو ا، كذلؾ أما المجمؿ: 
ف كانت شران اكتسبيا العبد في يكمو،فإف كانت خيران  استغفر ا كطمب منو المغفرة  ،شكر ا،كا 

كالرحمة،كناـ ليمو عمى نية التكبة كاإلقباؿ عمى أعماؿ جديدة تفيض بالخير،كبالطيبات،كما 

                                                           

 ّ( سبؽ تخريجو صُ)
 .ّّٕٕ(حديثُُْ/ٗأمتو) كتاب التكحيد،باب دعاء النبي أخرجو البخارم، (ِ)
 ٗٗالركح ( ّ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ّٓ 

 الفصؿ األكؿ

كفقو لما كيستعيف العبد بالدعاء كالمداكلة عمى قراءة األذكار ،كيستعيف با تعالى عمى أف ي
 .(ُ)يرضاه.

ذكر أحاديث عف رسكؿ ا فيما ينجى مف عذاب القبر، كذكر كأما الجكاب المفصؿ: ف
 (ِ)أحاديث كثيرة في ذلؾ الباب.

 كسأذكر بعض األحاديث كغيرىا كبل في مكضعيا بإذف الو تعالى .
 

 أسباب النعيـ  
 رحمة ا تعالى بالعباد -5

ًْ ٪ُمّل قاؿ تعالى:  ًْ ٪ُمّل ورْْحتي وِٞمَع  [. ُٔٓ]األعراؼ:   ََشءََشءورْْحتي وِٞمَع

ًَ ِٞم ِٞم رّٓمـو وَ رّٓمـو وَ  كقاؿ: ًَ ْع ْم ْم فِ فِ ٩مِ ٩مِ وَ وَ   َك َك قؾَ قؾَ بِ بِ وْا َٞم وْا َٞم أّمبعُ أّمبعُ وْا وَ وْا وَ وٓمُ وٓمُ ٔمَ ٔمَ   و٧ْمػْر ٫مّؾذينو٧ْمػْر ٫مّؾذينْؾًَم ٨مَ ْؾًَم ٨مَ ٢مِ ٢مِ ْْحًي وَ ْْحًي وَ ٍء رَ ٍء رَ ـّل ََشْ ـّل ََشْ ٪مُ ٪مُ   ْع

 .[ٕ]غافر:  مِ مِ قْ قْ اجْلحِ اجْلحِ   اَب اَب َذ َذ ٢مَ ٢مَ 

) لما خمؽ ا الخمؽ كتب في كتابو فيك عنده فكؽ  قاؿ:  كعف أبي ىريرة أف النبي 
 (ّ)غمبت غضبي(. العرش إف رحمتي

 (ْ))جعؿ ا الرحمة مائة جزء إلى آخره(. كعنو أيضا في الحديث:

قاؿ اإلماـ النككم: "ىذه األحاديث مف أحاديث الرجاء كالبشارة لممسمميف، قاؿ العمماء: ألنو 
إذا حصؿ لئلنساف مف رحمة كاحدة في ىذه الدار المبنية عمى األكدار، كاإلسبلـ، كالقراف، 

كالرحمة في قمبو، كغير ذلؾ مما أنعـ ا تعالى بو، فكيؼ الظف بمائة  رحمة في الدار  كالصبلة، 
  (ٓ)اآلخرة ".

الخراساني ىك: أرحـ ما يككف الرب بعبده. إذا دخؿ في قبره كتفرؽ الناس عنو  قاؿ عطاء
بالشاـ،  كأىمو. كركم عف ابف عباس مرفكعان. كقاؿ أبك غالب: كنت أختمؼ إلى أبي أمامة الباىمي

عدك ا، ألـ آمرؾ؟  فدخمت يكمان عمى فتى مريض مف جيراف أبي أمامة كعنده عـ لو كىك يقكؿ: يا
نت صانعة بي ؟ قاؿ: تدخمؾ اكالدتي: كيؼ ك ألـ أنيؾ؟ فقاؿ الفتى: يا عماه لك أف ا دفعني إلى

                                                           

 .ٗٗالركح انظر:  (ُ)
 .ٗٗ( انظر: الركح ِ)
ـي المَّوي نىٍفسىوي{   كتاب التكحيد ،بابالبخارم، أخرجو( ّ) ذّْريكي ييحى  .َْْٕ(، حديث رقـ َُِ/ ٗ)}كى
عىؿى المَّوي الرٍَّحمىةى  ،كتاب األدب،البخارم أخرجو( ْ) ٍزءو  جى  . َََٔ( حديث رقـ ٖ/ ٖ) ًمائىةى جي
 (.ٖٔ/ ُٕ( صحيح مسمـ بشرح النككم )ٓ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ّٔ 

 الفصؿ األكؿ

مما أف سكاه صاح الجنة. قاؿ: ا أرحـ بي مف كالدتي، كقبض الفتى، فدخمت القبر مع عمو، ف
 . كفزع. قمت لو مالؾ ؟ قاؿ: فسح لو في قبره، كممئ نكران 

سميماف الداراني يقكؿ في دعائو: يا مف ال يأنس بشيء أبقاه، كال يستكحش مف  ككاف أبك
القبر  أفناه، كيا أنيس كؿ غريب، ارحـ في القبر غربتي، كيا ثاني كؿ كحيػد، آنػس في شيء

    (ُ)كحدتي.

صفاتو الذاتية سبحانو كتعالى، فانو لـ يزؿ كال يزاؿ متصفا بالرحمة، كىك  الرحمة مفك 
مكصكؼ بالرحمة الفعمية التي تتعمؽ بيا مشيئتو، كىي صفة فعمية يرحـ مف يشاء، فبل يزاؿ يرحـ 

  (ِ) .مف يشاء، كيؼ يشاء
 

 األسباب المجممة -ِ

قبر كمف أنفعيا أف يجمس قاؿ ابف القيـ: "فيك تجنب تمؾ األسباب التي تقتضى عذاب ال
الرجؿ عندما يريد النكـ  ساعة يحاسب نفسو فييا عمى ما خسره، كربحو في يكمو، ثـ يجدد لو 
تكبة نصكحا بينو كبيف ا، فيناـ عمى تمؾ التكبة، كيعـز عمى أف ال يعاكد الذنب إذا استيقظ كيفعؿ 

ف استي قظ استيقظ مستقببل لمعمؿ مسركرا بتأخير ىذا كؿ ليمة، فإف مات مف ليمتو مات عمى تكبة، كا 
أجمو، حتى يستقبؿ ربو كيستدرؾ ما فاتو، كليس لمعبد أنفع مف ىذه النكمة كال سيما إذا عقب ذلؾ 

، حتى يغم بذكر ا كاستعماؿ السنف التي كردت عف رسكؿ ا  و النكـ فمف أراد ا بعند النـك
  (ّ)بو خيرا كفقو لذلؾ كال قكة إال با". 

كبالنظر في كبلـ ابف القيـ يتضح لنا أف األسباب  المجممة التي ذكرىا تتمثؿ في كممة 
كاحدة، كىي التقكل، ألف الذم يعمؿ تمؾ األعماؿ البد كأف يككف عمى تقكل كيشيد  لقكلنا قكلو  

ا٫ّمِذْيَن أّمؼْوا ا٫ّمِذْيَن أّمؼْوا ُٕمّم ُكـّجي ُٕمّم ُكـّجي [ كقكلو تعالى: ُٕٗ]البقرة  ؤمزّودوا ٨منّن ٘مْٛم ا٫مّزاد ا٫مّتْؼوىؤمزّودوا ٨منّن ٘مْٛم ا٫مّزاد ا٫مّتْؼوىتعالى: 

 [.ِٕ]مريـ: َوَكَذُر ا٫مّظوٙم٤َِم ٨مِْقَفو ِٖمثّقوَوَكَذُر ا٫مّظوٙم٤َِم ٨مِْقَفو ِٖمثّقو

 التقكل لغة*
ذا أطمقت فيك ، (ْ)بمعنى الحفظ كالحذر التقكل مف الكقاية كالتكقية؛                يراد  ؛الطاعة ا 
 (ٓ).يراد بيا الترؾ كالحذر ؛المعصية أما فيبيا اإلخبلص، 

                                                           

 .ٓٗص  لمقرطبي ( التذكرةُ)
 . (ِٔٔ/ٔانظر:مجمكع الفتاكل )( ِ)
 .ٗٗ( الركح، صّ)
 (.ُّْْ/ُانظر:القامكس المحيط)( ْ)
 .ٔٓانظر:التعريفات لمجرجاني( ٓ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ّٕ 

 الفصؿ األكؿ

 
 االصطبلحالتقكل في *

كالبعد عف  راجيف في ذلؾ رحمتو كرضاه،، ما أمر ا  إتباعلعمؿ عمى ىي ا     
قاؿ (ُ) ،فتتضمف كممة التقكل فعؿ الطاعات ،كالبعد عف المنكرات.معاصيو،خكفا منو ،كمف عقابو

أف ؿه أىك  لمتقكل؛ فا سبحانو كتعالى أىؿه ،[ٔٓ]المدثر:  ُهَو َأْهُل ا٫متهْؼَوى َوَأْهُل اْٙمَْغِػَرةِ   تعالى:
 (ِ) .أف يغفر لمف تاب يخاؼ منو،كىك أىؿه 

 ُٕمّم ُكـّجي ا٫ّمِذْيَن أّمؼْوا َوَكَذُر ا٫مّظوٙم٤َِم ٨مِْقَفو ِٖمثّقوُٕمّم ُكـّجي ا٫ّمِذْيَن أّمؼْوا َوَكَذُر ا٫مّظوٙم٤َِم ٨مِْقَفو ِٖمثّقولقكلو تعالى:قاؿ الطبرم في تفسيره 
    (ّ)" ينجييـ ألنيـ خافكه، كأدكا فرائضو، كاجتنبكا معاصيو". ، [ِٕ]مريـ:

)التقكل كحسف ثر ما يدخؿ الجنة؟ قاؿ: ، ما أكقاؿ: سئؿ النبي  كعف أبي ىريرة
   (ْ).الخمؽ(

: " الخكؼ مف الجميؿ، كالعمؿ بالتنزيؿ، كالرضا كعرفيا اإلماـ عمي بف أبي طالب 
 (ٓ) الرحيؿ". بالقميؿ، كاالستعداد ليـك

 

 األسباب المفصمة:  -3
 كسنكضحيا حسب األعماؿ كحسب أسباب المكت.

 العبد.أكالن: أسباب النعيـ بناء عمى أعماؿ 
 ) أ ( اإلكثار مف ذكر ىادـ المذات.

  (ٔ).يعني المكت ـ المذات(، ذ)أكثركا ذكر ىا :قاؿ: قاؿ رسكؿ ا   عف أبي ىريرة -1

                                                           

 (.ُّّ/ُلكيف)(،كمدارج السأُّ/ٕانظر:مجمكع الفتاكل)( ُ)
 (.ِْٕ/ٖانظر:تفسير ابف كثير)( ِ)
 (.ِّٖ/ ُٖانظر: تفسير الطبرم  ) (ّ)

 (،كقاؿ الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف تحقيؽ: ِْْٔ( حديث رقـ )ُُْٖ/ ِأخرجو ابف ماجو، ) (4)
حً ْ،عدد األجزاء:  َُٗٗ – ُُُْمصطفى عبد القادر عطا، الطبعة: األكلى،  ًديثه صى ـٍ ، "ىىذىا حى لى ٍسنىاًد كى يحي اإٍلً

اهي") رّْجى  .ُٕٗٗ(حديثَّٔ/ْييخى
( سػػبؿ اليػػدل كالرشػػاد، فػػي سػػيرة خيػػر العبػػاد، كذكػػر فضػػائمو كأعػػبلـ نبكتػػو كأفعالػػو كأحكالػػو فػػي المبػػدأ كالمعػػاد، ٓ)

 (.ُِْ/ ُ،)ُِ األجزاءالمؤلؼ: محمد بف يكسؼ الصالحي الشامي، عدد 
ػػػػًديثه  ك(َِْٔ(، حػػػػديث رقػػػػـ )َِِ/ْ)لقيامػػػػة كالرقػػػػائؽ،أبكاب صػػػػفة اأخرجػػػػو الترمػػػػذم فػػػػي سػػػػننو(ٔ) قػػػػاؿ: ىىػػػػذىا حى

، ًريػػػػبه ،كقػػػػاؿ األلبػػػػاني فػػػػي صػػػػحيح  الترغيب:حسػػػػف ِْٖٓ (حػػػػديثُِِْ/ِكابف ماجػػػػو بػػػػاب ذكػػػػر المػػػػكت)غى
 .ّّّّ(حُّٔ/ّصحيح)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 
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 الفصؿ األكؿ

أما  مصبله فرأل ناسان يكثركف فقاؿ: ) قاؿ: دخؿ رسكؿ ا (ُ)عف أبي سعيد الخدرم -2
أم لك ، (ِ)ـ المذات"اذذكر ىأنكـ لك أكثرتـ مف ذكر ىادـ المذات لشغمكـ عما أرل فأكثركا 

 .أكثركا مف ذكر المكت لشغميـ ذلؾ عف الكبلـ الكثير الذم ال فائدة منو
إف تذكر المكت كالبحث فيو يرقؽ القمب القاسي، كألىمية المكت كما بعده ؛ كألف ا "

؛ ألنو مكت، ككأف ا يقكؿ لنا: يا مف يمكت كؿ يكـ المكت األصغر، ال  كعظنا بالنـك
   (ّ) . "المكت األكبر كما بعده تنس

، كالزكاة، كاألمر بالمعركؼ، كاإلحساف، كفعؿ الخيرات  )ب ( الصبلة، كالصـك
)إف الميت إذا كضع في قبره؛ إنو يسمع خفؽ نعاليـ حيف يكلكف عنو؛ فإف  في الحديث -ُ

عؿ كاف مؤمنا؛ كانت الصبلة عند رأسو، كالصياـ عف يمينو، كالزكاة عف شمالو، ككاف ف
الخيرات مف الصدقة كالصمة كالمعركؼ كاإلحساف عند رجميو فيؤتى مف قبؿ رأسو، 
فتقكؿ الصبلة ما قبمي مدخؿ ثـ يؤتى مف يمينو، فيقكؿ الصياـ ما قبمي مدخؿ ثـ يؤتى 
مف يساره، فتقكؿ الزكاة ما قبمي مدخؿ ثـ يؤتى مف قبؿ رجميو، فيقكؿ فعؿ الخيرات مف 

اإلحساف ما قبمي مدخؿ فيقاؿ لو اجمس! فيجمس كقد مثمت الصدقة كالصمة كالمعركؼ ك 
لو الشمس كقد أخذت في الغركب فيقاؿ لو ىذا الرجؿ الذم كاف فيكـ؛ ما تقكؿ فيو ؟ 
كماذا تشيد بو عميو ؟ فيقكؿ دعكني حتى أصمي فيقكلكف إنؾ ستصمي، أخبرنا عما 

  (ْ)نسألؾ عنو(. 

 

 

                                                           

 ( ىػػك: سػػعد بػػف مالػػؾ بػػف سػػناف الخػػدرٌم األنصػػارم الخزرجػػي، أبػػك سػػعيد: صػػحابي، كػػاف مػػف مبلزمػػي النبػػي ُ)
ىػػػ. انظػػر ْٕحػػديثا. تػػكفي فػػي المدينػػة  سػػنة  َُُٕركل عنػػو أحاديػػث كثيػػرة. غػػزا اثنتػػي عشػػرة غػػزكة، كلػػو ك 

 (.ٕٖ/ّاألعبلـ)
ػػػًديثه  ك(َِْٔ(، حػػػديث رقػػػـ )َِِ/ْ) أبػػػكاب صػػػفة القيامػػػة كالرقػػػائؽ ،أخرجػػػو الترمػػػذم فػػػي سػػػننو(ِ) قػػػاؿ: ىىػػػذىا حى

، ًريػػػػبه ؿ األلبػػػػاني فػػػػي صػػػػحيح  الترغيب:حسػػػػف ،كقػػػػآِْٖ (حػػػػديثُِِْ/ِكابف ماجػػػػو بػػػػاب ذكػػػػر المػػػػكت)غى
 .ّّّّ(حُّٔ/ّصحيح)

مجمػػة دكريػػة تصػػدر عػػف الرئاسػػة العامػػة إلدارات البحػػكث العمميػػة كاإلفتػػاء كالػػدعكة  -( مجمػػة البحػػكث اإلسػػبلمية ّ)
معيػػػا ممحػػػؽ بتػػػراجـ األعػػػبلـ كاألمكنػػػة، المؤلػػػؼ: الرئاسػػػة العامػػػة إلدارات البحػػػكث العمميػػػة كاإلفتػػػاء  -كاإلرشػػػاد 

 (. ُِْ/  ٓٔجزءا، ) ٕٗدعكة كاإلرشاد،عدد األجزاء: كال
(، َّٖ/ ٕ) كتاب الجنائز،باب ذكر الخبر المدحض ،شعيب األرنؤكطفي صحيحو تحقيؽ   ابف حباف أخرجو ( ْ)

 . إسناده حسف مف أجؿ محمد بف عمرك:رنؤكط،كقاؿ األ(ُُّّحديث رقـ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 
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 الفصؿ األكؿ

 ) ج ( قراءة القرآف الكريـ

 البقرة كآؿ عمراف * قراءة سكرة

تٍأتياف كأٌنيما غيابتاف كبٍينيما شٍرؽه، أٍك كأٌنيما غمامتاف سٍكداكاف، أٍك كفي الحديث: ) 
 (ُ)(.كأٌنيما ظٌمةه مٍف طٍيرو صكاٌؼ تجادالف عٍف صاحبيما

 

 *  قراءة سكرة الممؾ 

ٍيرىةى، عىًف النًَّبيّْ  عف -ُ تَّى ًإفَّ سيكرىةن ًمفى القيرٍ ): قىاؿ أىًبي ىيرى ؿو حى آًف ثىبلىثيكفى آيىةن شىفىعىٍت ًلرىجي
   (ِ)(.غيًفرى لىوي، كىًىيى سيكرىةي تىبىارىؾى الًَّذم ًبيىًدًه اٍلميٍمؾي 

  (ّ)تجادؿ عف صاحبيا .  تبارؾ اٌلذم بيده اٍلمٍمؾقاؿ ابف عبد البر: " كأف 
 

 ثانيان: أسباب النعيـ  بناء عمى مسببات المكت 
 بطف، أك المرض) أ ( المكت مف ال

ـٍ يعٌذٍب في قٍبره( .  كفي الحديث: ) مٍف قتمو بٍطنو ل
(ْ)    

 

 )ب ( الرباط  كالشيادة في سبيؿ ا تعالى

ف مات جرل عميو عممو في الحديث ك -5 ) رباط يـك كليمة خير مف صياـ شير كقيامو كا 
  (ٓ)كأمف الفتاف(.  كاف يعممو كأجرل عميو رزقو  الذم

يفتف الناس كيزيف ليـ  كمعنى الفتاف؛قيؿ: الشيطاف؛ألنو "كأمف الفتاف   " كجو الداللة :قكلو
) أكحي إلي : لقكؿ النبيالمعاصي،كقيؿ:ىي سؤاؿ الممكيف في القبر لمميت،كىك األرجح؛

 (ٕ) .ءعمؿ لمشيطاف بعد مكت العبد بشي ، فبل(ٔ)( أنكـ تفتنكف في قبكركـ

                                                           

 كقاؿ:حديث حسف غريب. ‘ِّٖٖث ( حديَُ/ٓ) ،باب ما جاء في آؿ عمرافالترمذم أخرجو(ُ)
 (، ك قاؿ: ىذا حديث حسف.ُِٖٗ(، حديث رقـ )ُْ/ ٓ)باب ما حاء في فضؿ سكرة الممؾالترمذم،  أخرجو( ِ)
 (.ِِٓ/ ٕ( التمييد، )ّ)
 .غريب (،كقاؿ حديث حسفَُْٔ، حديث رقـ )(ّٖٔ/ ِ) باب ما جاء في الشيداءالترمذم، أخرجو( ْ)
 .ُُّٗ(، حديث رقـ َُِٓ/ّ)ة،باب فضؿ الجياد في سبيؿ ا أخرجو مسمـ،كتاب اإلمار (ٓ)
 ،كقاؿ المحقؽ صحيح.ََِٖٔ( حديث ُِْ/  ّْ( أخرجو اإلماـ أحمد ) ٔ)
، ؽ: عمػي حسػيف البػكابيػق،تح ِِّٗحػديث (ّٔ/ْ)الجكزم  البف،كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيفانظر: (ٕ)

 (.ُْٖ/ِٖ(،كمجمكع الفتاكل)ُِٔ/ُلسالكيف)،كمدارج اْعدد األجزاء: ، الرياض –شر: دار الكطف ن



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 َْ 

 الفصؿ األكؿ

عممو إاٌل اٌلذم مات مرابطنا في سبيؿ الٌمو فإٌنو  )كٌؿ مٌيتو يٍختـ عمى كفي الحديث أيضان: -2
  (ُ)يٍنمى لو عممو إلى يٍكـ اٍلقيامة كيٍأمف مٍف فٍتنة اٍلقٍبر(. 

  (ِ))لمشييد عند ا ست خصاؿ: منيا كيجار مف عذاب القبر(. كفي الحديث عف الشييد: -3

َسَبنه ا٫مهِذيَن ٩ُمتِؾُ ]: كيشيد ليذا الحديث قكلو تعالى َٓ ََتْ َسَبنه ا٫مهِذيَن ٩ُمتِؾُ َو َٓ ََتْ وا ِِم َٞمبِقِل اَّللِ َأْمَوأًمو َٓمْل َأْٗمَقوٌء وا ِِم َٞمبِقِل اَّللِ َأْمَوأًمو َٓمْل َأْٗمَقوٌء َو

ِْم ُيْرَز٩ُموَن * ٨َمِرِٗم٤َم ٓمََِم َآَٔموُهُم اَّللُ ِمْن ٨َمْضؾِِه ... ِْم ُيْرَز٩ُموَن * ٨َمِرِٗم٤َم ٓمََِم َآَٔموُهُم اَّللُ ِمْن ٨َمْضؾِِه ...٢ِمـَْد َرُّبِّ  .[َُٕ-ُٔٗ]آؿ عمراف  [٢ِمـَْد َرُّبِّ

وٓ َْتسبّن ا٫ّمذين ٩متؾوا ِم ٞمبقل اَّلّل أْموأمًو ٓمْل أْٗمقوٌء وٓ َْتسبّن ا٫ّمذين ٩متؾوا ِم ٞمبقل اَّلّل أْموأمًو ٓمْل أْٗمقوٌء : تعالى كعف مجاىد في قكلو    

  (ّ)قالكا يرزقكف مف ثمر الجنة فيجدكف ريحيا.  ٩مون ٩مون ٢مـْد رُّّبْم يْرز٢مـْد رُّّبْم يْرز

كفى ببارقة الٌسيكؼ عمى ) : سبب ذلؾ النعيـ في قكلو بالحديث  كقد بيف الرسكؿ   
  (ْ)رٍأسو فٍتنةن( . 

:" كمف جممة الذيف ال يسألكف، مف تمنى الشيادة بقمب صادؽ، لكنو (ٓ)قاؿ السفاريني
   (ٔ)ممحؽ بالشيداء ".

صر معنى الشييد عمى مف يقتؿ في سبيؿ ا، بؿ يطمؽ عمى غيره، كفي حديث فبل  يقت
)الٌشيداء خٍمسةه:اٍلمٍطعكف كاٍلمٍبطكف كاٍلغريؽ : ىريرة  مرفكعا: قاؿ رسكؿ ا  أبي

  (ٕ.) كصاحب اٍليٍدـ كالٌشييد في سبيؿ الٌمو(
 

                                                           

ًحيحه.ُُِٔ( حديث رقـ )ُِٕ/ ّ) باب فضؿ مف مات مرابطان الترمذم، أخرجو( ُ) سىفه صى ًديثه حى  (،كقاؿ: حى
،كقػػاؿ األلبػػػاني فػػػي صػػػحيح غريب حػػػديث،كقػػاؿ  ُّٔٔ(حػػػديثِّٗ/ّ،باب فػػػي ثػػكاب الشػػػييد)الترمػػػذم أخرجػػو(ِ)

 .ُّٕٓحديث(ٕٔ/ِصحيح الترغيب كالترىيب صحيح)
 (.ّٔ/ُُ( التمييد، )ّ)
بيػركت، الطبعػة:  –تحقيؽ: حسف عبد المػنعـ شػمبي ،نشػر: مؤسسػة الرسػالة  في السنف الكبرل، أخرجو النسائي( ْ)

،كقػػػػاؿ األلبػػػاني فػػػػي (ُُِٗ(، حػػػػديث رقػػػـ )ْْٕ/ ِ)،  ُِـ ،عػػػػدد األجػػػزاء:  ََُِ -ىػػػػ  ُُِْاألكلػػػى، 
 .َُّٖ(حديثٖٔ/ِصحيح الترغيب كالترىيب صحيح)

( ىك: محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني، شمس الديف، أبك العكف: عالـ بالحديث كاألصكؿ كاألدب، محقؽ. كلد ٓ)
فػػي سػػفاريف )مػػف قػػرل نػػابمس( كرحػػؿ إلػػى دمشػػؽ فأخػػذ عػػف عممائيػػا. كعػػاد إلػػى نػػابمس فػػدٌرس كأفتػػى، كتػػكفي 

 (.  ُْ/ٔىػ، انظر: األعبلـ )ُُْٖفييا
 .ُْٗ، ص  ( البحكرٔ)
(، كقػػػاؿ : حػػػديث  حسػػػف صػػػحيح كصػػػححو األلبػػػاني فػػػي َُّٔ(، حػػػديث رقػػػـ ) ّٗٔ/ ّالترمػػػذم، ) خرجػػػوأ( ٕ)

 .ُّّٗ،حديثُٕ، صِالترغيب جزء صحيح
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 )ج( المكت يـك الجمعة

 (ُ)اٍلجمعة أك لٍيمة اٍلجمعة إاٌل كقاه الٌمو فٍتنة اٍلقٍبر(: )ما مٍف مٍسمـو يمكت يٍكـ في الحديث -1

  (ِ)قاؿ السفاريني: "  كىذا مف خصائص يـك الجمعة ". 

يتبيف لنا مما سبؽ ذكره ، أف الذم يقيو ا مف فتنة القبر ىك المؤمف حقا ال غير ، فيـك 
خمصيف جعؿ ليـ الجمعة ليس مخصصا بمكت المؤمنيف فقط، كلكف رحمة ا بعباده الم

 بو إكرامان ككقاية مف العذاب .
 دعاء الداعيف لو (د)

اًريىةو، أىٍك ًعٍمـو  :) كفي الحديث دىقىةو جى ثىةو: ًإالَّ ًمٍف صى ٍنوي عىمىميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلى ٍنسىافي اٍنقىطىعى عى ًإذىا مىاتى اإلًٍ
اًلحو يىٍدعيك لىوي  لىدو صى  (ّ) (ييٍنتىفىعي ًبًو، أىٍك كى

يًّْت ًبذىًلؾى كىىىذىا ًممَّا ييٍعمىـي  :"رحمو ايخ اإلسبلـ قاؿ ش مىى اٍنًتفىاًع اٍلمى ـً ميتًَّفقيكفى عى ٍسبلى أىًئمَّةي اإٍلً
ٍجمىاعي  مىٍيًو اٍلًكتىابي كىالسُّنَّةي كىاإٍلً قىٍد دىؿَّ عى ـً كى ٍسبلى  (ْ)"ًبااًلٍضًطرىاًر ًمٍف ًديًف اإٍلً

 

 الحكمة مف إبراز النعيـ 

ا عدؿ ا تعالى أف يجزم أك يحاسب كؿ عباده، كبل حسب عممو، كفيما سبؽ بينٌ إف مف 
 صكر النعيـ لمعباد الصالحيف التي تككف في  القبر، كتبقى إلى يـك القيامة.

كلتعمـ أف ا تعالى تكريما منو قد بيف بعض صكر النعيـ لمعباد، منيا ما أشار إلى 
قة، كمنيا ما أراه ا تعالى حقا لعباده، كقد ذكره لنا، عمماء في األحاديث الساب كقكعيا  الرسكؿ 

 األمة مثؿ ابف رجب، كابف أبي الدنيا، كالسفاريني. 

 أكال: ما حكاه العمماء 

 قاؿ ابف رجب:"كأما ما شكىد مف نعيـ القبر ككرامة أىمو فكثيرا" كذكر بعض الحكايات منيا:   
ذا عمى صدر رجؿ ما ذكره ابف الجكزم أنو كشؼ قبر بقرب  -ُ قبر اإلماـ أحمد رحمو ا، كا 

 ريحانة تيتز.

                                                           

، كأحمد في المسند، ) َُْٕ( حديث رقـ )ِّٕ/ ِالترمذم، ) أخرجو( ُ) ًديثه غىًريبه /  ُُ(،ك قاؿ الترمذم ىىذىا حى
 ِّٔٓ(حديثَِِ-ّفي صحيح الترغيب: حديث حسف لغيره)  (. كقاؿ االلبانيِٖٓٔ(، حديث رقـ )ُْٕ

 .ُّٗ( البحكر الزاخرة، ص ِ)
 .ُُّٔ(حديثُِٓٓ/ّأخرجو مسمـ ،كتاب اليبات،باب ما يمحؽ اإلنساف مف ثكاب بعد كفاتو)( ّ)
 (.َّٔ/ِْمجمكع الفتاكل)( ْ)
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كعمر بف عبد   عف أبيو، قاؿ: لما سقط جدار بيت رسكؿ ا  :(ُ)كعف ىشاـ بف عركة  -ِ
العزيز  يكمئذ عمى المدينة، انكشؼ قدـ مف القبكر التي في البيت، فأصابيا شيء، 

ة البيت، فإذا القدـ قدـ عمر بف فدميت، ففزع عمر بف عبد العزيز مف ذلؾ، فدخؿ عرك 
  (ِ.) الخطاب 

  رؤيا البعض لصكر النعيـ ثانيا:
:"حدثنا محمد بف الحسيف، ثنا إسماعيؿ بف سميماف الحرشي، حدثني (ّ)قاؿ ابف أبي الدنيا 

عبيد ا بف شميط، حدثني حجاج األسكد، كنحف في جنازة في الجباف، قاؿ: رأيت في المناـ كأني 
ذا أنا بأىؿ القبكر نياـ في قبكرىـ، كقد تشققت عنيـ األرض، فمنيـ النائـ عمى دخمت المق ابر، كا 

التراب، كمنيـ النائـ عمى القباطي، كمنيـ النائـ عمى السندس، كاإلستبرؽ، كمنيـ النائـ عمى 
و، الديباج، كمنيـ النائـ عمى الريحاف، كمنيـ النائـ كييئة المتبسـ في نكمو، كمنيـ مف أشرؽ لكن

كمنيـ حائؿ المكف، قاؿ فبكيت عندما رأيت منيـ، ثـ قمت في منامي رب لك شئت سكيت بينيـ في 
الكرامة، فنادل مناد مف بيف تمؾ القبكر: يا حجاج ىذه منازؿ األعماؿ، قاؿ فاستيقظت مف كممتو 

  (ْ)فزعا". 

ر في الباب قصصا كقاؿ السفاريني: "كأما ما شكىد مف نعيـ القبر ككرامة أىمو فكثيران" كذك
  (ٓ)كثيرة كطكيمة. 

يا اضحة، أك ممكنة لممشاىدة كلـ يخفكلكف السؤاؿ ىنا لماذا جعؿ ا تعالى صكر النعيـ ك 
عف العباد؟  لك رجعنا آليات النعيـ نجد أف ا تعالى يكـر عباده الصالحيف بذلؾ النعيـ كما ظير 

 منو.
                                                           

ئمػة الحػديث. مػف عممػاء " المدينػة " كلػد كعػاش ( ىشاـ ٍبف عيػركة ٍبػف الزبيػر ٍبػف العىػكَّاـ، أىبيػك المنػذر، تػابعي، مػف أُ)
فييا، كزار الككفة فسمع منو أىميا. كدخؿ بغداد، كافدا عمى المنصكر العباسي، فكاف مػف خاصػتو، كتػكفي بيػا. 
ركل نحك اربعمئة حػديث،انظر: تػاريخ بغػداد كذيكلػو ، المؤلػؼ: أبػك بكػر أحمػد بػف عمػي بػف ثابػت بػف أحمػد بػف 

بيػػركت ،دراسػػة كتحقيػػؽ: مصػػطفى  –ىػػػ( ، نشػػر: دار الكتػػب العمميػػة ّْٔ)المتػػكفى:  ميػػدم الخطيػػب البغػػدادم
 (.ّٔ/ُْ،)ِْىػ ، عدد األجزاء: ُُْٕعبد القادر عطا ، الطبعة: األكلى، 

 .ّٗ-ِٗ( انظر: األىكاؿ صِ)
ك بكػر: حػػافظ (ىك:عبػد ا بػف محمػد بػػف عبيػد بػف سػػفياف، ابػف أبػي الػدنيا القرشػػي األمػكم، مػكالىـ، البغػػدادم، أبػّ)

لمحػػػديث، مكثػػػر مػػػف التصػػػنيؼ، كػػػاف مػػػف الكعػػػاظ العػػػارفيف بأسػػػاليب الكػػػبلـ كمػػػا يبلئػػػـ طبػػػائع النػػػاس، إف شػػػاء 
ف شاء أبكاه. مكلده ككفاتو ببغداد)  (.ُُٖ/ِىػ(، انظر:تذكرة الحفاظ ) ُِٖ - َِٖأضحؾ جميسو، كا 

ىػ(، المحقؽ: طارؽ محمد سكمكع العمكد، الناشر:  ُِٖ( القبكر البف أبي الدنيا، تأليؼ: ابف أبي الدنيا القرشي )ْ)
 .ْٖ-ْٕص  ُـ، عدد األجزاء: َََِ -ىػ َُِْمكتبة الغرباء األثرية، الطبعة: األكلى 

 (. ِْٗ-ِْٖ/ُ( البحكر الزاخرة )ٓ)
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ريف، عمى اإلقداـ عمى الطاعات كاجتناب كما أنو في بياف صكر النعيـ فيو تشجيع لآلخ
 المعاصي، ليناؿ ما نالو المنعميف .

إف رؤية النعيـ يزيد المؤمف إيمانا بأف ىناؾ حقا نعيـ، كعذاب في القبر،فيجعؿ العبد يختار 
 أعمالو التي تكصمو لمحالة التي يرضاىا لنفسو، كمف منا ال يرضى النعيـ!؟

و ٨َمَؾُه َٖمَزاًء اُْلْسـَى َوَٞمـَُؼوُل ٫َمُه ِمْن َوَأمه َوَأمه  كال ننسى قكلو  تعالى:  و ٨َمَؾُه َٖمَزاًء اُْلْسـَى َوَٞمـَُؼوُل ٫َمُه ِمْن و َمْن َآَمَن َو٢َمِؿَل َصوِْلً و َمْن َآَمَن َو٢َمِؿَل َصوِْلً

ا ً ٌْ اَأْمِرَكو ُي ً ٌْ  .[ٖٖالكيؼ: ] َأْمِرَكو ُي
 

 ( ُ)قاؿ القرطبي: "أٍم لو جزاء اٍلحٍسنى عٍند الٌمو تعالى في اآٍلخرة كىي اٍلجٌنة ".

ؿ، لعبادتيـ ا تعالى يككف ليـ الحسنى في اآلخرة عند ا عز كج إنماكقاؿ ابف كثير:" 
  (ِ)دكف شرؾ"، كقاؿ مجاىد في قكلو )يسرا (: القكؿ المعركؼ. 

بعد تمؾ الحكايات التي حكاىا لنا السمؼ الصالح،  ما عمينا إال أف نزداد إيمانا فكؽ إيماننا 
 بأف النعيـ حؽ، ككاقع لمف يستحقو مف عباد ا الصالحيف، كأف نعمؿ كنسارع بالخيرات، كنغتنـ

ريعا، كنحف ال نشعر أف العمر كؿ لحظات عمرنا  بفعؿ الطاعات فمحظات العمر تذىب منا س
، كيرينا نعيمو مع كؿ ميت انعيمىـ أف يرضى عف عباده المؤمنيف كيزيد، كنسأؿ ا عز كجؿ دينف

 يدفف، كيرحـ عباده بذلؾ الكـر الميـ آميف.

                                                           

 (.ِٓ/  ُُ( الجامع ألحكاـ القرآف  )ُ)
 (. ُّٗ/ ٓ( انظر:تفسير القرآف العظيـ  )ِ)
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 املبحث انثاوي
 يدة أهم انسىت فيه.عراب انقرب وأسبابه،وأدنته، وعق

 
 كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:

 المطمب األكؿ: تعريؼ عذاب القبر. 
 المطمب الثاني: أدلة عذاب القبر.

 المطمب الثالث: عقيدة أىؿ السنة في عذاب القبر.
 و.ئالمطمب الرابع: أسباب العذاب كالحكمة مف إخفا
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 المبحث الثاني
 عذاب القبر كعقيدة أىؿ السنة فيو

 
وِت   قػاؿ تعػالى:  ـوِْلَ قَِّئوِت َأْن َكْجَعَؾُفْم ٪َمو٫مهِذيَن َآَمـُوا َو٢َمِؿُؾـوا ا٫مصه ُٗموا ا٫مسه وِت َأْم َٗمِسَى ا٫مهِذيَن اْٖمَٝمَ ـوِْلَ قَِّئوِت َأْن َكْجَعَؾُفْم ٪َمو٫مهِذيَن َآَمـُوا َو٢َمِؿُؾـوا ا٫مصه ُٗموا ا٫مسه َأْم َٗمِسَى ا٫مهِذيَن اْٖمَٝمَ

ْم َٞموَء َمو ََيُْؽُؿونَ  ْم َٞموَء َمو ََيُْؽُؿونَ َٞمَواًء ََمَْقوُهْم َوََمَوَُتُ  [ُِ]الجاثية:   َٞمَواًء ََمَْقوُهْم َوََمَوَُتُ

مػػػف عدلػػػو سػػػبحانو أف  ميمػػػة جػػػدان، كىػػػيعقديػػػة لنػػػا عػػػف حقيقػػػة اآليػػػة السػػػابقة تكشػػػؼ إف   
ألف ذلػػؾ  كتعػػالى؛رفض المسػػاكاة بػػالجزاء بػػيف الػػذيف عممػػكا الصػػالحات،كبيف الػػذيف اقترفػػكا السػػيئات

 صفتي عدؿ ا كحكمتو.يتنافى مع 

أف بعػػد ىػػذه الػػدنيا،تأتي الحيػػاة البرزخيػػة؛التي بيػػا يطبػػؽ الحكػػـ عمػػػى  إلػػى؛ كباآليػػة إشػػارة         
  .(ُ)عذابويـ القبر،أك أصحابو،كىك ما يطمؽ عميو نع

كلقد تكممت الباحثة عف نعػيـ القبػر فػي المبحػث األكؿ،كسػتتكمـ فػي ىػذا المبحػث عػف عػذاب        
 القبر،كتعريفو،كبياف صكره، بإذف ا تعالى.

 المطمب األكؿ: تعريؼ عذاب القبر  

 تعريؼ العذاب 
قو مػػف عػػذب الشػػيء إذا العػػذاب: كػػؿ مػػؤلـ لمػػنفس كلمبػػدف إذا كػػاف جػػزاء عمػػى سػػكء، كاشػػتقا

استمر كجرل، فاأللـ يستمر في النفس، كيتغمغؿ فييا. كقيؿ العذاب إيبلـ ال إخبار فيو، كقيؿ أصػمو 
  (ِ)عند العرب الضرب ثـ استعمؿ في عقكبة مؤلمة، كاستعير لؤلمكر الشاقة. 

بان. كنػػاسه العػػذاب مػػف عػػٌذب تعػػذي" قػػاؿ ابػػف فػػارس: (ّ). (السػػفر قطعػػة مػػف العػػذاب)كفػػي الحػػديث:  
  (ْ.)" يقكلكف: أصؿ العذاب الٌضرب

                                                           

بىنَّكىػة الميػداني الدمشػقي )ت صػراع مػع المبلانظر: ( ُ) ىػػ(، دار ُِْٓحػدة حتػى العظػـ، عبػد الػرحمف بػف حسػف حى
 .ُُٕ، ص ُـ عدد األجزاء:  ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ، ٓالقمـ، دمشؽ، ط 

 .ِّٗ( انظر: التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ صِ)
 .َُْٖ(حديثٖ/ّالبخارم،كتاب الحج،باب السفر قطعة مف العذاب) ( أخرجوّ)
مقػػاييس المغػػة، أبػػك الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف، دار الفكػػر، معجػػـ   (ْ)

 . ٔ( عدد األجزاء: َِٔ/ْـ، )ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ
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قػاؿ الزىػرم فػي معنػى ، {َُٕيكسػؼ:}[ َأ٨َمَلِمـُوا َأْن َٔمـْلٔمَِقُفْم ٧َموِٟمـَقٌي ِمـْن ٢َمـَذاِب اَّللَِأ٨َمَلِمـُوا َأْن َٔمـْلٔمَِقُفْم ٧َموِٟمـَقٌي ِمـْن ٢َمـَذاِب اَّللِ]كفي اآليػة:  
  (ُ)كممة عذاب في اآلية:  أم: "عقكبةه مجٌممةه تعٌميـ " .

ؤلـ لمجسػد كلمػنفس،  سػكاء كػاف سػببو لنا أف العذاب كممة تطمؽ عمى كػؿ مػا ىػك مػ يتضحمما سبؽ 
 الضرب أك غيره.

 أسماء تطمؽ عمى  العذاب

، أٍم شديده، كىك ضد المدح، كضػد  "اٍلبٍأس: قاؿ الرازم: -ُ الباس ىك العذاب، كقكلنا عذابه بئيسه
  (ِ)."النعمى

  (ّ)اٍلحٍسباف: قاؿ الرازم: الحسباف بالضـ ىك العذاب.  -ِ

 . (ْ)[ فيك اٍلعذابٗٓ]البقرة:  رْٖمًزا ِمن ا٫مّسََمءِ رْٖمًزا ِمن ا٫مّسََمءِ أٌما قٍكلو تعالى: الٌرٍجز: قاؿ الرازم: ك  -ّ

أم كشفت  {134}إظراف: ٫َمئِْن ٪َمَشْػً ٢مـّو ا٫مّرْٖمز ٫َمـُْمِمـَّن ٫َمك٫َمئِْن ٪َمَشْػً ٢مـّو ا٫مّرْٖمز ٫َمـُْمِمـَّن ٫َمككقاؿ ابف منظكر في اآلية :    

 (ٓ.) ىك العذاب  {34العنكبكت:}  رْٖمًزا ِمن ا٫مّسََمءِ رْٖمًزا ِمن ا٫مّسََمءِ   عنا العذاب، كقكلو: 

  (ٔ)ؿ الرازم: )الٌصٍيحة( اٍلعذاب .الصيحة: قا -ْ

 (ٕ)[ يٍعني صٍيحة اٍلعذاب. ٓ]الحاقة:  ٨َمَلّمو َٕمُؿود ٨ملْهؾُِؽوا ٓمِو٫مّطو٧ِمقيِ ٨َمَلّمو َٕمُؿود ٨ملْهؾُِؽوا ٓمِو٫مّطو٧ِمقيِ كفي اآلية:      

، قػاؿ أبػك إسػحؽ: الصػاعقة مػا ٨َمَلَ٘مَذْٔمُؽُم ا٫مّصـو٢ِمَؼُي َوَأْكـُتم َٔمـُْظـُرونَ ٨َمَلَ٘مَذْٔمُؽُم ا٫مّصـو٢ِمَؼُي َوَأْكـُتم َٔمـُْظـُرونَ الٌصاعقة: كفي اآليػة:  -ٓ
ىػػذه اآليػػة ذكػػر البعػػث بعػػد مػػكت كقػػع فػػي الػػدنيا، ك قػػاؿ ابػػف  يٍصػػعقكف منػػو أم يمكتػػكف كفػػي 
  (ٖ)منظكر: "  الصاعقة العذاب " . 

                                                           

 (.ُْٓ، صٖ( انظر: تيذيب المغة، )ُ)
(، تحقيػؽ: ىػػٔٔٔ( مختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفػي الػرازم )تِ)

ـ، عػػدد ُٗٗٗىػػػ / َُِْ، ٓصػػيدا، ط –الػػدار النمكذجيػػة، بيػػركت  -يكسػػؼ الشػػيخ محمػػد، المكتبػػة العصػػرية 
 .ِٖ، ص ُاألجزاء: 

 .ِٕ( انظر: المرجع السابؽ، ص ّ)
 .ُُٖ( انظر: المرجع السابؽ، ص ْ)
 (.ُٖٗٓ/ّ( لساف العرب، )ٓ)
 .ُُٖ( انظر:  مختار الصحاح، ص ٔ)
 .ُُٗ، ص المرجع السابؽ (ٕ)
 (.َِْٓ/ْ( انظر:  لساف العرب )ٖ)
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 العذاب في القرآف:

جاء ذكػر العػذاب فػي القػرآف الكػريـ بميػات متعػددة، ككثيػرة، كسػأذكر منيػا القميػؿ بمػا يتكافػؽ 
 مع البحث، كاآليات ىي: 

ًَ ٨مِقِفْم ٨َمَل٩مَ  قكلو تعالى: - ًَ ٨مِقِفْم ٨َمَل٩مَ َوإَِذا ٪ُمـْ ََلَة ٨َمْؾَتُؼْم ٠َموئَِػٌي ِمـُْفْم َمَعَك َو٫ْمَقْلُ٘مُذوا َوإَِذا ٪ُمـْ ُم ا٫مصه ًَ ََلُ ََلَة ٨َمْؾَتُؼْم ٠َموئَِػٌي ِمـُْفْم َمَعَك َو٫ْمَقْلُ٘مُذوا ْؿ ُم ا٫مصه ًَ ََلُ ْؿ

ْ ُيَصؾُّوا ٨َمْؾُقَصؾُّوا َمعَ  ْ ُيَصؾُّوا ٨َمْؾُقَصؾُّوا َمعَ َأْٞمؾَِحَتُفْم ٨َمنَِذا َٞمَجُدوا ٨َمْؾَقُؽوُكوا ِمْن َوَرائُِؽْم َو٫ْمَتْلِت ٠َموئَِػٌي ُأْ٘مَرى مَل َك َك َأْٞمؾَِحَتُفْم ٨َمنَِذا َٞمَجُدوا ٨َمْؾَقُؽوُكوا ِمْن َوَرائُِؽْم َو٫ْمَتْلِت ٠َموئَِػٌي ُأْ٘مَرى مَل

ِذيَن ٪َمَػُروا ٫َمْو َٔمْغُػُؾوَن ٢َمْن َأْٞمؾَِحتُِؽْم َوَأْمتَِعتُِؽْم ٨َمَقِؿقُؾوَن ِذيَن ٪َمَػُروا ٫َمْو َٔمْغُػُؾوَن ٢َمْن َأْٞمؾَِحتُِؽْم َوَأْمتَِعتُِؽْم ٨َمَقِؿقُؾوَن َو٫ْمَقْلُ٘مُذوا ِٗمْذَرُهْم َوَأْٞمؾَِحَتُفْم َوده ا٫مه َو٫ْمَقْلُ٘مُذوا ِٗمْذَرُهْم َوَأْٞمؾَِحَتُفْم َوده ا٫مه 

َٓ ُٖمـَوَح ٢َمَؾْقُؽْم إِْن ٪َموَن ٓمُِؽْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ٪ُمـُْتْم َمْرََض َأْن َٔمَضُعو َٓ ُٖمـَوَح ٢َمَؾْقُؽْم إِْن ٪َموَن ٓمُِؽْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ٪ُمـُْتْم َمْرََض َأْن َٔمَضُعو٢َمَؾْقُؽْم َمْقَؾًي َواِٗمَدًة َو ا ا ٢َمَؾْقُؽْم َمْقَؾًي َواِٗمَدًة َو

    {{201201}ا٫مـسوء:}ا٫مـسوء:  َأ٢َمده ٫مِْؾَؽو٨مِِريَن ٢َمَذآًمو ُمِفقـًوَأ٢َمده ٫مِْؾَؽو٨مِِريَن ٢َمَذآًمو ُمِفقـًو  َأْٞمؾَِحَتُؽْم َوُ٘مُذوا ِٗمْذَر٪ُمْم إِنه اَّللََأْٞمؾَِحَتُؽْم َوُ٘مُذوا ِٗمْذَر٪ُمْم إِنه اَّللَ

ْم ٢َمَذآًمو َأ٫مِقًَم       قكلو تعالى: - َٓ ُيْمِمـُوَن ٓمِؤَِ٘مَرِة َأ٢ْمَتْدَكو ََلُ ْم ٢َمَذآًمو َأ٫مِقًَم َوَأنه ا٫مهِذيَن  َٓ ُيْمِمـُوَن ٓمِؤَِ٘مَرِة َأ٢ْمَتْدَكو ََلُ  {. 14: اإلسراء}.  َوَأنه ا٫مهِذيَن 

ْم ِِم ]قكلو تعالى: - َُّبُ َٓ َأْن ٪َمَتَى اَّللُ ٢َمَؾْقِفُم اجَلََلَء ٫َمَعذه ْم ِِم َو٫َمْو َُّبُ َٓ َأْن ٪َمَتَى اَّللُ ٢َمَؾْقِفُم اجَلََلَء ٫َمَعذه ْم ِِم أَِ٘مَرِة ٢َمَذاُب َو٫َمْو ْكَقو َوََلُ ْم ِِم أَِ٘مَرِة ٢َمَذاُب  ا٫مدُّ ْكَقو َوََلُ  ا٫مدُّ

  {ّالحشر:}[ ا٫مـهورِ ا٫مـهورِ 

  {.15: الحشر}. اٌب أ٫مقٌم اٌب أ٫مقٌم و٫َمـُفْم ٢َمَذ و٫َمـُفْم ٢َمَذ هْم هْم ْمرَ ْمرَ أَ أَ   وَل وَل ٓمَ ٓمَ وا وَ وا وَ ا٩مُ ا٩مُ ْن ٩مْبؾفْم ٩مريًبو ذَ ْن ٩مْبؾفْم ٩مريًبو ذَ مِ مِ   ا٫ّمذينَ ا٫ّمذينَ   لِ لِ ثَ ثَ ؿَ ؿَ ٪مَ ٪مَ قكلو تعالى:  -

  {.1: المعارج}. عٍ عٍ ا٩مِ ا٩مِ اٍب وَ اٍب وَ َذ َذ عَ عَ ٌل ٓمِ ٌل ٓمِ وئِ وئِ َٞم َٞم   َل َل لَ لَ َٞم َٞم قكلو تعالى:  -

 ٫مِ َذ َذ ٪مَ ٪مَ تعالى:  قكلو -
  {.33: القمـ} ونونْعؾؿُ ْعؾؿُ وكوا يَ وكوا يَ ْو ٪مَ ْو ٪مَ ٫مَ ٫مَ   ة أ٪ْمٜمُ ة أ٪ْمٜمُ رَ رَ أِ٘م أِ٘م   ذاُب ذاُب عَ عَ ٫مَ ٫مَ وَ وَ   اُب اُب َذ َذ ا٫معَ ا٫معَ   َك َك ٫مِ

ـّم وَلْم ٢مذاب قكلو تعالى:  - ـّم وَلْم ٢مذاب إّن ا٫ّمذين ٨متـوا اٙمْممـ٤م واٙمْممـوت ٕمّم ملْ يتوٓموا ٨مؾفْم ٢مذاب ٖمف إّن ا٫ّمذين ٨متـوا اٙمْممـ٤م واٙمْممـوت ٕمّم ملْ يتوٓموا ٨مؾفْم ٢مذاب ٖمف

  {.14: البركج}. اْلريقاْلريق

هْم ٓمعذاٍب أ٫مقمٍ قكلو تعالى:  - هْم ٓمعذاٍب أ٫مقمٍ ٨مب٦ّمْ   {.24: نشقاؽاال}. ٨مب٦ّمْ

ا٫مهِذيَن َيْبَخُؾوَن َوَيْلُمُروَن ا٫مـهوَس ٓمِو٫مُبْخِل َوَيْؽُتُؿوَن َمو َآَٔموُهُم اَّللُ ِمْن ٨َمْضؾِِه ا٫مهِذيَن َيْبَخُؾوَن َوَيْلُمُروَن ا٫مـهوَس ٓمِو٫مُبْخِل َوَيْؽُتُؿوَن َمو َآَٔموُهُم اَّللُ ِمْن ٨َمْضؾِِه قكلو تعالى:  -

  {.37: النساء} َوَأ٢ْمَتْدَكو ٫مِْؾَؽو٨مِِريَن ٢َمَذآًمو ُمِفقـًوَوَأ٢ْمَتْدَكو ٫مِْؾَؽو٨مِِريَن ٢َمَذآًمو ُمِفقـًو

ًدا ٨َمَجَزاؤُ قكلو تعالى:  - ًدا ٨َمَجَزاؤُ َوَمْن َيْؼُتْل ُمْمِمـًو ُمَتَعؿِّ ُه َٖمَفـهُم َ٘مو٫مًِدا ٨مِقَفو َو٧َمِضَى اَّللُ ٢َمَؾْقِه َو٫َمَعـَُه ُه َٖمَفـهُم َ٘مو٫مًِدا ٨مِقَفو َو٧َمِضَى اَّللُ ٢َمَؾْقِه َو٫َمَعـَُه َوَمْن َيْؼُتْل ُمْمِمـًو ُمَتَعؿِّ

  {.93: النساء} َوَأ٢َمده ٫َمُه ٢َمَذآًمو ٢َمظِقًَم َوَأ٢َمده ٫َمُه ٢َمَذآًمو ٢َمظِقًَم 
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ْم ٢َمَذاٌب ِمْن ِرْٖمٍز َأ٫مِقمٌ قكلو تعالى:  - ِْم ََلُ ْم ٢َمَذاٌب ِمْن ِرْٖمٍز َأ٫مِقمٌ َهَذا ُهًدى َوا٫مهِذيَن ٪َمَػُروا ٓمَِآَيوِت َرُّبِّ ِْم ََلُ   {.11: الجاثية}.  َهَذا ُهًدى َوا٫مهِذيَن ٪َمَػُروا ٓمَِآَيوِت َرُّبِّ

    {{0000}اْلجر:}اْلجر:[ [ ٢َمَذاِِب ُهَو ا٫مَعَذاُب ا٫َٕمِقمُ ٢َمَذاِِب ُهَو ا٫مَعَذاُب ا٫َٕمِقمُ   َوَأنه َوَأنه قكلو تعالى:  -

ٌو َوِزيـٌَي َؤَمَػوُ٘مٌر َٓمْقـَُؽْم َؤَمَؽوُٕمٌر ِِم إَْمَواِل   قكلو تعالى:  - ْكَقو ٫َمِعٌى َوََلْ ََم اَْلَقوُة ا٫مدُّ ٌو َوِزيـٌَي َؤَمَػوُ٘مٌر َٓمْقـَُؽْم َؤَمَؽوُٕمٌر ِِم إَْمَواِل ا٢ْمَؾُؿوا َأكه ْكَقو ٫َمِعٌى َوََلْ ََم اَْلَقوُة ا٫مدُّ ا٢ْمَؾُؿوا َأكه

 ٍُ وَر َكَبؤُمُه ُٕممه ََيِق ٌٍ َأ٢ْمَجَى ا٫مُؽػه ِد ٪َمَؿَثِل ٧َمْق َٓ ٍُ َوإَْو وَر َكَبؤُمُه ُٕممه ََيِق ٌٍ َأ٢ْمَجَى ا٫مُؽػه ِد ٪َمَؿَثِل ٧َمْق َٓ ا ُٕممه َيُؽوُن ُٗمَطوًمو َوِِم أَِ٘مَرِة َوإَْو اُه ُمْصَػرًّ ا ُٕممه َيُؽوُن ُٗمَطوًمو َوِِم أَِ٘مَرِة ٨َمَٝمَ اُه ُمْصَػرًّ ٨َمَٝمَ

ٓه َمَتوُع ا٫مُغُروِر[  ْكَقو إِ ٓه َمَتوُع ا٫مُغُروِر[ ٢َمَذاٌب َٟمِديٌد َوَمْغِػَرٌة ِمَن اَّللِ َوِرْضَواٌن َوَمو اَْلَقوُة ا٫مدُّ ْكَقو إِ     {{1010}اْلديد:}اْلديد:٢َمَذاٌب َٟمِديٌد َوَمْغِػَرٌة ِمَن اَّللِ َوِرْضَواٌن َوَمو اَْلَقوُة ا٫مدُّ

لغيرىـ مف إف اآليات السابقة ذكرت العذاب بأكثر مف مكضع، كأنو كاقع لمكافريف أك           
العاصيف كالمخالفيف ألكامر ا تعالى، كفييا دالالت كاضحة عمى كقكع العذاب في اآلخرة، كقد 

العذاب بيا بأكثر مف صفة ،ىذا إف دؿ إنما يدؿ عمى أف العذاب حؽ عمى كؿ  كصؼ ا 
 مف خالؼ أمر ا تعالى أك أشرؾ بو .

 العذاب في السنة :

 لسنة كناية كتصريحا كتفصيبلن.جاء الحديث عف العذاب في ا

 ما جاء تصريحان مثؿ :

  (ُ)". تعكذكا با مف عذاب القبر مرتيف أك ثبلثا : "قكلو  -ُ

الٌميـٌ إٌني أعكذ بؾ مٍف عذاب القٍبر، كأعكذ بؾ مٍف فٍتنة المسػيح الػٌدٌجاؿ، كأعػكذ : " كقكلػو  -ِ
  (ِ)".  أعكذ بؾ مف المٍأثـ كالمٍغـربؾ مٍف فٍتنة المٍحيا، كفٍتنة الممات، الٌميـٌ إٌني 

إذا صػٌمى صػبلةن أٍقبػؿ عمٍينػا  قػاؿ:" كػاف الٌنبػٌي   (ّ)أما ما جاء كناية مثؿ: عٍف سمرة ٍبػف جٍنػدبو 
ػا  ـٍ الٌمٍيمة رٍؤيا قاؿ فإٍف رأل أحػده قٌصػيا فيقػكؿ مػا شػاء المٌػو فسػألنا يٍكمن بكٍجيو فقاؿ: مٍف رأل مٍنك

ـٍ  رٍؤيا قٍمنػا ال قػاؿ لكٌنػي رأٍيػت الٌمٍيمػة رجمػٍيف أتيػاني فأخػذا بيػدم فأٍخرجػاني فقاؿ: ىٍؿ رأل أحده مٍنك
، قاؿ بٍعض أٍصػحابنا عػٍف  ، كرجؿه قائـه بيده كٌمكبه مٍف حديدو إلى اأٍلٍرض اٍلمقٌدسة، فإذا رجؿه جالسه

ـٌ يٍفعػؿ بشػٍدقو اآٍلخػر مٍثػؿ ذ لػؾ، كيٍمتػئـ مكسى أٌنو يٍدخؿ ذلؾ اٍلكٌمكب في شٍدقو حتٌػى يٍبمػق قفػاه ثػ
شٍدقو ىذا فيعكد فيٍصنع مٍثمو قٍمت: ما ىذا ؟ قاال: اٍنطمٍؽ فاٍنطمٍقنا حٌتى أتٍينا عمػى رجػؿو مٍضػطجعو 

                                                           

 .ّ( سبؽ تخريجو، صُ)
 (.ِّٖ(، ح )ُٔٔ/ُ( صحيح البخارم، )ِ)
(ىك: بف ىبلؿ بػف حػريج بػف مػٌرة بػف حػزف بػف عمػرك بػف جػابر بػف خشػيف بػف ألم بػف عصػيـ بػف فػزارة الفػزارٌم، ّ)

زياد يسػتخمفو عمييػا إذا سػار إلػى الككفػة، يكٌنى أبا سميماف، كاف مف حمفاء األنصار، كنزؿ سمرة البصرة، ككاف 
 (.َُٓ/ِىػ،انظر: اإلصابة )ٗٓككاف شديدا عمى الخكارج مات أثر سقكطو في قدر ماء حار سنة 
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عمػػى قفػػاه، كرجػػؿه قػػائـه عمػػى رٍأسػػو بفٍيػػرو أٍك صػػٍخرةو فيٍشػػدخ بػػو رٍأسػػو، فػػإذا ضػػربو تدٍىػػده اٍلحجػػر 
سػو، كعػاد رٍأسػو كمػا ىػك فعػاد إلٍيػو فضػربو، فاٍنطمؽ إلٍيو ليٍأخذه فبل يٍرجع إلػى ىػذا حتٌػى يٍمتػئـ رأٍ 

قٍمت: مٍف ىذا؟، قاال: اٍنطمٍؽ فاٍنطمٍقنا إلى ثٍقبو مٍثؿ الٌتٌنكر أٍعبله ضٌيؽه كأٍسػفمو كاسػعه يتكقٌػد تٍحتػو 
نارنا، فإذا اٍقترب اٍرتفعػكا حتٌػى كػاد أٍف يٍخرجكا،فػإذا خمػدٍت رجعػكا فييػا ،كفييػا رجػاؿه كنسػاءه عػراةه، 

ا؟ قػػاال: اٍنطمػػٍؽ فاٍنطمٍقنػػا حتٌػػى أتٍينػػا عمػػى نيػػرو مػػٍف دـو فيػػو رجػػؿه قػػائـه عمػػى كسػػط فقٍمػػت: مػػٍف ىػػذ
الٌنير،ك رجؿه بٍيف يدٍيو حجارةه ،فأٍقبؿ الٌرجؿ اٌلذم في الٌنير فػإذا أراد أٍف يٍخػرج رمػى الٌرجػؿ بحجػرو 

، فقٍمػت مػا في فيو فرٌده حٍيث كاف، فجعػؿ كٌممػا جػاء ليٍخػرج رمػى فػي فيػو بحجػرو فيٍرجػع كمػا كػاف
ىذا؟ قاال: اٍنطمٍؽ فاٍنطمٍقنا حٌتى اٍنتيٍينا إلى رٍكضةو خٍضراء فييا شجرةه عظيمةه، كفػي أٍصػميا شػٍي ه 
ذا رجؿه قريبه مٍف الٌشجرة بٍيف يدٍيو ناره يكقػدىا فصػعدا بػي فػي الٌشػجرة كأٍدخبلنػي دارنا  ، كا  كصٍبيافه

ـٍ أر قٌط أٍحسف مٍنيا، فييا رجاؿه شػيكخه كشػبابه ك  ـٌ أٍخرجػاني مٍنيػا فصػعدا بػي ل ، ثػ نسػاءه كصػٍبيافه
، قٍمػت: طٌكٍفتمػاني الٌمٍيمػة فػأٍخبراني  الٌشجرة، فأٍدخبلني دارنا ىي أٍحسػف كأٍفضػؿ فييػا شػيكخه كشػبابه
؛ أٌمػا الٌػذم رأٍيتػو يشػٌؽ شػٍدقو فكػٌذابه يحػٌدث باٍلكٍذبػة فتٍحمػؿ عٍنػو حتٌػى تٍبمػق  ـٍ عٌما رأٍيت، قػاال: نعػ

و إلػى يػٍكـ اٍلقيامػة، كالٌػذم رأٍيتػو يٍشػدخ رٍأسػو فرجػؿه عٌممػو المٌػو اٍلقػٍرآف فنػاـ عٍنػو اآٍلفاؽ فيٍصنع ب
ـٍ الٌزنػاة كالٌػذم  ـٍ يٍعمٍؿ فيو بالٌنيار يٍفعؿ بػو إلػى يػٍكـ اٍلقيامػة، كالٌػذم رأٍيتػو فػي الثٌٍقػب فيػ بالٌمٍيؿ كل

  (ُ)رأٍيتو في الٌنير آكمكا الٌربا.."   

 أما ما جاء مفصبل مثؿ :

ٍيرىةى  -ُ : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  عف أىًبي ىيرى )أىٍكثىري عىذىاًب اٍلقىٍبًر ًمفى اٍلبىٍكًؿ(. قىاؿى
(ِ)  

عمى قٍبرٍيف، فقاؿ: " إٌنيما يعػٌذباف، كمػا يعػٌذباف  ، قاؿ: مٌر رسكؿ الٌمو عف اٍبف عٌباسو  -ِ
، أٌما ىذا فكاف ال يٍستٍنزه مف اٍلبٍكؿ، كأٌما ىذا فكا ـٌ دعػا بعسػيبو في كبيرو ف يٍمشي بالٌنميمة، ث

ـٌ غرس عمى ىذا كاحدنا، كعمى ىذا كاحدنا، كقاؿ: لعٌمو يخٌفؼ عٍنيما مػا  رٍطبو فشٌقو باٍثنٍيف، ث
ـٍ يٍيبسا ".  ل
(ّ)  

 

 

                                                           

 .ُّٖٔ ديث(، حََُ/ِ) كتاب الجنائز باب ما قيؿ في أكالد المشركيف البخارم، أخرجو( ُ)
فػػػي صػػػحيح  األلبػػػاني كقػػػاؿ، ّْٖ ديث( حػػػُِٓ/ُ)كتاب الطيارة،بػػػاب التشػػػديد فػػػي البػػػكؿابػػػف ماجػػػو، أخرجػػػو(ِ)

 .ُُٔ(حديثّٖ/ُ)صحيح الترغيب كالترىيب
صػػػػحيح (،كقػػػػاؿ األلبػػػاني فػػػػي َِ) ديث(، حػػػٔ/ُ) كتػػػاب الطيارة،بػػػػاب االسػػػتبراء مػػػػف البػػػػكؿداكد، أخرجػػػو أبػػػػك( ّ)

 .ِِِٖ(حْٕ/ّالترغيب: صحيح )
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 المطمب الثاني: أدلة عذاب  القبر

 (ُ) األدلة مف القرآف:

 الدليؿ األكؿ 

ــ  قػػكؿ ا تعػػالى:  ــَرى إِِذ ا٫مظه ــْو َٔم ــَو٫َم ــَرى إِِذ ا٫مظه ــْو َٔم ــِدَيِْم َو٫َم ــْوِت َواٙمَََلئَِؽــُي َٓموِٞمــُطو َأْي ــِدَيِْم وٙمُِوَن ِِم ٧َمَؿــَراِت اٙمَ ــْوِت َواٙمَََلئَِؽــُي َٓموِٞمــُطو َأْي وٙمُِوَن ِِم ٧َمَؿــَراِت اٙمَ

َزْوَن ٢َمَذاَب اَُلوِن ٓمََِم ٪ُمـُْتْم َٔمُؼو٫ُموَن ٢َمَٚم اَّللِ ٧َمْٛمَ اَْلـقِّ َو٪ُمـْـُتْم ٢َمـ َزْوَن ٢َمَذاَب اَُلوِن ٓمََِم ٪ُمـُْتْم َٔمُؼو٫ُموَن ٢َمَٚم اَّللِ ٧َمْٛمَ اَْلـقِّ َو٪ُمـْـُتْم ٢َمـَأْ٘مِرُٖموا َأْكُػَسُؽُم ا٫مَقْوَم َُتْ  ْن َآَيؤمِـهِ ْن َآَيؤمِـهِ َأْ٘مِرُٖموا َأْكُػَسُؽُم ا٫مَقْوَم َُتْ

ونَ  ونَ َتْسَتْؽِزُ  .[ّٗ]األنعاـ:    َتْسَتْؽِزُ

 ،ٓموٞمـطوْا أْيـدَيْم أْ٘مرٖمـوْا أكػسـؽمٓموٞمـطوْا أْيـدَيْم أْ٘مرٖمـوْا أكػسـؽم  واٙمًْئؽـيواٙمًْئؽـي  : ية الكريمػة قكلػو تعػالىكالشاىد في اآل
 (ِ)".بالعذاب، كمطارؽ مف حديد أيدىـقاؿ القرطبي في تفسيره لآلية :"باسطكف 

كقػػاؿ ابػػػف كثيػػػر فػػػي تكضػػيح المعنػػػى :" أم المبلئكػػػة باسػػػطة أيػػدييـ بالضػػػرب حتػػػى تخػػػرج 
 (ّ)".  رٖموْا أكػسؽمرٖموْا أكػسؽمأْ٘م أْ٘م     أنفسيـ مف أجسادىـ كليذا يقكلكف ليـ

َو٫َمَؼـْد ِٖمْئُتُؿوَكـو ٨ُمـَراَدى َو٫َمَؼـْد ِٖمْئُتُؿوَكـو ٨ُمـَراَدى كما يزيد مف أٌف المعنى في  عذاب القبر، قكلػو تعػالى بعػد ذلػؾ: 

٫ْمـَـو٪ُمْم َوَراَء ١ُمُفـوِر٪ُمْم[  ٍة َؤَمَر٪ْمُتْم َمو َ٘موه َل َمره ٫ْمـَـو٪ُمْم َوَراَء ١ُمُفـوِر٪ُمْم[ ٪َمََم َ٘مَؾْؼـَو٪ُمْم َأوه ٍة َؤَمَر٪ْمُتْم َمو َ٘موه َل َمره [، فمػا مػف شػؾ فػي أف ْٗاألنعػاـ ]]٪َمََم َ٘مَؾْؼـَو٪ُمْم َأوه
ى ا تعػػالى بعػػد المػػكت، كىػػك الكػػائف فػػي القبػػر، كبػػذلؾ يمتػػئـ السػػياؽ، ىػػذا المجػػيء، ىػػك القػػدـك عمػػ

 األحػداث، كتكتمػؿ الصػكرة فػي ىػذا المشػيد، مبلئكػة يقبضػكف أركاح الظػالميف، يعػذبكنيـ كتتسمسػؿ
كيكبخكنيـ، فيعاينكا كاقعا مػا عممػكه مػف قبػؿ خبػرا، فيقػيـ ا عمػييـ بػذلؾ الحجػة، كيقػكؿ فػي إظيػار 

 عاينكه مف كاقع سبؽ ليـ أف أنكركه. حجتو عمييـ بما
 

 :القبر كجو الداللة في النص الكريـ عمى عذاب

مكقػػػؼ  الكػػػبلـ فػػػي الػػػنص الكػػػريـ صػػػريح الداللػػػة عمػػػى عػػػذاب القبػػػر؛ألف الكػػػبلـ فيػػػو عػػػف
العػذاب بعػد  الظالميف عندما يغمرىـ المكت بقبض أركاحيػـ عػف طريػؽ ممػؾ المػكت؛ لتتػكلى مبلئكػة

ا٫ْمقـْوم َْتـزْون ٢مـذاب ا٫ْمقـْوم َْتـزْون ٢مـذاب كقكلػو:    ٓموٞمـطوْا أْيـدَيمْ ٓموٞمـطوْا أْيـدَيمْ ىـ، كمػا يػدؿ عميػو قكلػو: ذلؾ تعػذيبيـ فػي قبػكر 

                                                           

 .ٓٗ-ّٗانظر :الركح ص( ُ)
 (.ُْ/ٕ( الجامع ألحكاـ القرآف الكريـ )ِ)
 (.َِّ/ّ( تفسير القرآف العظيـ )ّ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ُٓ 

 الفصؿ األكؿ

اليػكـ، ىػك يػـك المػكت؛ألف السػياؽ ال يمتػئـ صػريحا إال  فػي ضػكء مػا مػر بيانػو مػف أف ىػذا اَْلـوناَْلـون
 .بيذا

قبػػػؿ " ، كقػػػاؿ ابػػػف حػػػـز فػػػي اآليػػػة:(ُ)قػػػاؿ القرطبػػػي: قيػػػؿ: ىػػػذا الٌضػػػٍرب يكػػػكف عٍنػػػد اٍلمػػػٍكت 
  (ِ)بل شٌؾ كأثر اٍلمٍكت كىذا عذاب اٍلقٍبر" اٍلقيامة ب

كقػػاؿ ابػػف القػػيـ: "كىػػذا خطػػاب ليػػـ عٍنػػد اٍلمػػٍكت كقػػد أٍخبػػرت اٍلمبلئكػػة كىػػـ الصػػادقكف أنيػػـ 
حينئػػذو يجػػزكف عػػذاب اٍليػػكف كلػػك تػػأٌخر عػػٍنيـ ذلػػؾ إلػػى اٍنقضػػاء الػػٌدٍنيا لمػػا صػػٌح أف يقػػاؿ ليػػـ اٍليػػٍكـ 

  (ّ)تٍجزكف ". 

 الدليؿ الثاني

ـُٓموَن ُوُٖمـوَهُفْم َوَأْدَٓمـوَرُهْم  عػالىقكلػو ت ـُٓموَن ُوُٖمـوَهُفْم َوَأْدَٓمـوَرُهْم َو٫َمـْو َٔمـَرى إِْذ َيَتـَوّمه ا٫مهـِذيَن ٪َمَػـُروا اٙمَََلئَِؽـُي َيْْضِ َو٫َمـْو َٔمـَرى إِْذ َيَتـَوّمه ا٫مهـِذيَن ٪َمَػـُروا اٙمَََلئَِؽـُي َيْْضِ

    {{ََٓٓاألنفاؿ:األنفاؿ:}}َوُذو٩ُموا ٢َمَذاَب اَْلِريِق[ َوُذو٩ُموا ٢َمَذاَب اَْلِريِق[ 

ىػػذه اآليػػة صػػريحة فػػي الداللػػة عمػػى أف مػػا سػػبؽ ذكػػره مػػف ضػػرب المبلئكػػة ليػػـ كتكعػػدىـ 
 لقكلػػو: ]إذ يتػػكفى...[ كىػػذا معنػػاه أف مػػا لحقيػػـ مػػف عػػذاب الحريػػؽ ىػػك كػػائف عنػػد المػػكت، بعػػذاب

تعػػػالى:  الضػػرب ىػػك حػػاؿ الكفػػاة، كىػػك ممتػػد أيضػػا متجػػدد لمػػا أفػػػاده التعبيػػر بالمضػػارع فػػي قكلػػو
 ْيْْضٓمون وٖموهفْم وأْدٓمورهم . 

" يٍضػربكف كجػكىيـ كأدبػارىـ عٍنػد   يْْضـٓمون وٖمـوهفمْ  قػاؿ السػيكطي فػي قكلػو تعػالى:
.  كقاؿ ابف عباس: ىذا عند المكت، المبلئكة يضربكف كجكىيـ كأدبارىـ، كممػؾ المػكت (ْ)اٍلمٍكت " 
 .(ٓ)يتكفاىـ

 الدليؿ الثالث 

ُُّبُم ّمّرٔم٤ْم ُٕمّم ُيَرّدوَن إ٥ِم ٢َمَذاٍب ٢َمظِْقمٍ قكلو تعالى:   ُُّبُم ّمّرٔم٤ْم ُٕمّم ُيَرّدوَن إ٥ِم ٢َمَذاٍب ٢َمظِْقمٍ َٞمـَُعذِّ  .[َُُ]التكبة:  َٞمـَُعذِّ

                                                           

 (.ِٖ/ٖ( الجامع ألحكاـ القرآف الكريـ )ُ)

( الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بػف حػـز األندلسػي القرطبػي الظػاىرم )ت ِ)
 (ٔٓ/ْ، )ٓالقاىرة، عدد األجزاء:  –ىػ(، مكتبة الخانجي ْٔٓ

 .ّٗ( الركح، ص ّ)
 .ُِٔح الصدكر، ص ( شر ْ)
ىػػػ( ٕٗٓ( زاد المسػػير فػػي عمػػـ التفسػػير، جمػػاؿ الػػديف أبػػك الفػػرج عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد الجػػكزم )ت ٓ)

 (.ِٓ/ِق،ػ ) ُِِْ - ُبيركت، ط –تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، دار الكتاب العربي 



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ِٓ 

 الفصؿ األكؿ

 ذككرتاف في قكلوىذه اآلية صرحت بتعذيب ا المنافقيف في مراحؿ ثبلث، اثنتاف م
 ٞمـعّذُّبم ّمّرٔم٤ْم ٞمـعّذُّبم ّمّرٔم٤ْم  :كالثالثة في قكلو ٢مظقمٍ ٢مظقمٍ   ٕمّم يرّدون إ٥م ٢مذاٍب ٕمّم يرّدون إ٥م ٢مذاٍب  كلما كانت ىذه الثالثة معمكمنا

القيامة ألنيا آخر المراحؿ، كما يدؿ عمى ذلؾ التعبير بػ "ثـ"  منيا عمى جية اليقيف، أنيا الكائنة يـك
قد كصؼ بأنو "عظيـ" كعادة القرآف أال يكصؼ كالتراخي، كألف العذاب فييا  الدالة عمى الترتيب

 :عذاب اآلخرة، فقد بقي مرحمتاف ىما سابقتاف عمى ىذه األخيرة، كليس ذلؾ إال بيذا إال

 .العذاب في الدنيا -ُ

 .العذاب في القبر أم في البرزخ -ِ

 .اإلخبار عف عذاب القبر كليس أصرح مف ىذا في
تعػالى " سػنعٌذبيـٍ مػٌرتٍيف ": إٍحػداىما فػي الػٌدٍنيا كاأٍلٍخػرل قاؿ قتادة كالٌربيع ٍبف أنػسو فػي قٍكلػو 

  (ُ) .عذاب اٍلقٍبر
 

  (ّ)" قيؿ العذاب في القبر.  ٞمـعّذُّبم ّمّرٔم٤ْم في قكلو: " ( ِ)العيني اإلماـكقاؿ 
 . (ْ)قاؿ الطبرم: العذاب مرتيف، إحداىما في الدنيا، كاألخرل في القبر

: في الدنيا بالجكع كالخكؼ، كفي القبر سنعٌذبيـٍ مٌرتٍيف: كقاؿ النيسابكرم في قكلو تعالى 
  (ٓ)بالعذاب .

 
 
 

                                                           

بف سالـ السفا ريني الحنبمي )المتػكفى:  ( لكامع األنكار البيية ، المؤلؼ : شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمدُ)
ـ ، عػػدد  ُِٖٗ -ىػػػ  َُِْ -دمشػػؽ ، الطبعػػة : الثانيػػة  –ىػػػ(، الناشػػر : مؤسسػػة الخػػافقيف كمكتبتيػػا ُُٖٖ

 (.ُّ/ِ، )ِاألجزاء : 
ىػػك: محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف مكسػػى بػػف أحمػػد، أبػػك محمػػد، بػػدر الػػديف العينػػي الحنفػػي: مػػؤرخ، عبلمػػة، مػػف كبػػار  (ِ)

 ٖٓٓأصمو مف حمب كمكلده في عينتاب، ككلي في القاىرة الحسبة كقضاء الحنفية،كمات في القاىرة  المحدثيف.
 (.ُّٔ/ٕىػ، انظر: األعبلـ)

 (.ِٖٖ/ٖ( عمدة القارئ، )ّ)
 (.ُْْ/ُْ( انظر جامع البياف لمطبرم، )ْ)
القاسػػـ، نجػػـ الػػديف )ت  ( إيجػػاز البيػػاف عػػف معػػاني القػػرآف، محمػػكد بػػف أبػػى الحسػػف بػػف الحسػػيف النيسػػابكرم أبػػكٓ)

ىػػػ، ص  ُُْٓ -ُبيػػركت، ط –ىػػػ(، تحقيػػؽ: الػػدكتكر حنيػػؼ بػػف حسػػف القاسػػمي، دار الغػػرب اإلسػػبلميَٓٓ
َّٗ 



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ّٓ 

 الفصؿ األكؿ

 الدليؿ الرابع 
ْكَقو َوِِم أَِ٘مَرِة َوُيِضلُّ اَّللُ ]قكلو تعالى:  ًِ ِِم اَْلَقوِة ا٫مدُّ ًُ اَّللُ ا٫مهِذيَن َآَمـُوا ٓمِو٫مَؼْوِل ا٫مثهوٓمِ ْكَقو َوِِم أَِ٘مَرِة َوُيِضلُّ اَّللُ ُيَثبِّ ًِ ِِم اَْلَقوِة ا٫مدُّ ًُ اَّللُ ا٫مهِذيَن َآَمـُوا ٓمِو٫مَؼْوِل ا٫مثهوٓمِ ُيَثبِّ

  {12}إٓمراهقم:[ وءُ وءُ ا٫مظهوٙم٤َِِم َوَيْػَعُل اَّللُ َمو َيَش ا٫مظهوٙم٤َِِم َوَيْػَعُل اَّللُ َمو َيَش 

قاؿ القرطبي: " اٍلمراد باٍلحياة الٌدٍنيا المسألة في القبر، كباآلخرة المسألة فػي اٍلقيامػة: كيضػٌؿ 
الٌمو الٌظالميف أٍم عٍف حٌجتيـٍ في قبكرىـٍ كما ضٌمكا في الٌدٍنيا".
(ُ) 

ككػػذلؾ فػػي  يثبػػت المػػؤمنيف بػػالقكؿ الثابػػت فػػي الحيػػاة الػػدنيا، تصػػرح ىػػذه اآليػػة بػػأف ا 
كانػت الػدار اآلخػرة دار  اآلخرة أم في القبػر الػذم ىػك الخطػكة األكلػى فػي الطريػؽ إلػى اآلخػرة، كلمػا

عمػى أف السػؤاؿ كالتثبيػت إنمػا  جػزاء كليسػت دار سػؤاؿ كال تثبيػت، ككانػت السػنة الصػحيحة قػد دلػت
التثبيػت فييػا ىػك التثبيػت  الحيػاة فػي القبػر، كأف ىك في القبػر، فقػد لػـز القػكؿ بػأف المػراد بػاآلخرة ىنػا

 .نعيـ االطمئناف إلى رضكاف ا عند سؤاؿ الممكيف، كما يتبع ذلؾ مف

عػػف الحػػؽ فػػي الػػدنيا كفػػي القبػػر، فػػبل  كفػػي مقابػػؿ ذلػػؾ، فػػإف إضػػبلؿ الظػػالميف، ىػػك زيغيػػـ
ة ينجكف مف فتنة السؤاؿ، فيمحقيـ ما ىـ أىمو مف سكء ما ينتظرىـ مف عذاب ا يـك القيامة، إضاف

إلى ما تقػكـ بػو مبلئكػة العػذاب مػف ضػرب كجػكىيـ كأدبػارىـ عنػد مػكتيـ كبعػده، كمػا صػرحت بػذلؾ 
 .آيات أخرل

قػػاؿ اإلمػػاـ أحمػػد: " حػػدثني أبػػي، حػػدثنا ىشػػيـ عػػف العػػكاـ بػػف المسػػيب بػػف رافػػع، فػػي قكلػػو:  
ا٫مّثوٓمً ِم اْْلقوة ا٫مّدْكقو وِم أ٘مرةا٫مّثوٓمً ِم اْْلقوة ا٫مّدْكقو وِم أ٘مرة  يثّبً اَّللّ ا٫ّمذين آمـوْا ٓمو٫ْمؼْوليثّبً اَّللّ ا٫ّمذين آمـوْا ٓمو٫ْمؼْول :نزلت في عذاب القبر. قاؿ(ِ)    

كقػػاؿ ابػف كثيػػر:" أنيػػا عنػد السػػؤاؿ فػػي   (ّ)كعػف البػػراء بػف عػػازب قػػاؿ: أنيػا نزلػػت فػػي عػذاب القبػػر.
 (ْ)القبر، كاستدؿ عمى ذلؾ بأحاديث شريفة تبيف أف التثبيت  في اآلية عند السؤاؿ في القبر".

 الدليؿ الخامس 
 َمِعقَشًي َضـًْؽو َوَكْح٦ُمه َيْوَم ا٫ْمِؼَقوَمِي َأ٢ْمَؿىَمِعقَشًي َضـًْؽو َوَكْح٦ُمه َيْوَم ا٫ْمِؼَقوَمِي َأ٢ْمَؿى  ي ٨َمنّن ٫َمهُ ي ٨َمنّن ٫َمهُ وَمْن َأ٢ْمَرَض ٢َمْن ِذ٪ْمرِ وَمْن َأ٢ْمَرَض ٢َمْن ِذ٪ْمرِ قكلو تعػالى: 

 [.ُِْ]طو 

                                                           

 (.ّّٔ/ٗ( الجامع ألحكاـ القرآف )ُ)
 (.ُّٗٓ/ُِٓ( السنة، لئلماـ أحمد، )ِ)
 (.َِٗ/ٖ( عمدة القارئ )ّ)
 (َٕٓ-ْْٗ/ْ( تفسير القرآف العظيـ )ْ



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ْٓ 

 الفصؿ األكؿ

، كقػاؿ أبػك (ُ): "إف المعيشػة الضػنؾ عػذاب القبػر"  ٨منّن ٫مه معقشـًي ضــؽوً ٨منّن ٫مه معقشـًي ضــؽوً  قاؿ الزىػرم: 
ر إسحاؽ: الٌضنؾ: أصمو في المغة الٌضيؽ كالٌشٌدة، كمعناه كا أعمـ أٌف ىذه المعيشة الٌضػٍنؾ فػي نػا

 جينـ . فأٍكثر ما جاء في التفسير أٌنو عذاب القٍبر . 

  (ّ)عذاب القبر. :(ِ)كقاؿ ابف مسعكد

  .(ْ)قاؿ أصحاب التفسير: المعيشة الضنؾ: عذاب القبر

تفسػير ىػذه اآليػة قػاؿ:  عف النبػي  -رضي ا عنيما -بك سعيد الخدرمأبك ىريرة كأ عف
  (ٓ).  كذلؾ المعيشة الضنكا التي قاؿ ا أضبلعوو ىك الكافر يضيؽ عميو قبره حتى تختمؼ في"

 :   (ٔ)اٍلمعيشة الٌضٍنؾ ىي عذاب اٍلقٍبر." فإٌف لو معيشةن ضٍنكنا "، قاؿ اٍبف مٍسعكدو

 الدليؿ السادس 

 .[ٗٗ]المؤمنكف:   َربِّ اْرِٖمُعونِ َربِّ اْرِٖمُعونِ   َٗمّتى إَِذا َٖموَء َأٗمَدُهُم اٙمْْوُت ٩َموَل َٗمّتى إَِذا َٖموَء َأٗمَدُهُم اٙمْْوُت ٩َموَل قكلو تعالى: 

المػكت  ريح بأف عذاب القبر كائف كاقع، كأف العبد العاصي يعاينو عندفي النص الكريـ تص
 :كذلؾ مف كجييف

[  فيك ٗٗ]المؤمنكف:  [[َربِّ اْرِٖمُعونِ َربِّ اْرِٖمُعونِ   َٗمتّى إَِذا َٖموَء َأٗمَدُهُم اٙمْْوُت ٩َموَل َٗمتّى إَِذا َٖموَء َأٗمَدُهُم اٙمْْوُت ٩َموَل ]]قكلو تعالى:  -أحدىما

ربو: أف يعيده ما يسكؤه، كىك العذاب، فمماذا يدعك  نص في معاينة ىذا العذاب، إذ لك أنو لـ ير
 ما فاتو مف الطاعات التي تنجيو مف ىكؿ ما عايف ؟  إلى الدار الدنيا، أم ليتدارؾ

                                                           

 (.َْ/ّة  )( تيذيب المغُ)
بػػف مسػػعكد بػػف غافػػؿ بػػف حبيػػب اليػػذلي، أبػػك عبػػد الػػرحمف: صػػحابي. مػػف أكػػابرىـ، فضػػبل كعقػػبل،  عبػػد ا( ىك:ِ)

كىك مف أىؿ مكة، كمف السابقيف إلى اإلسبلـ، كأكؿ مف جير بقراءة القرآف بمكة. ككاف  كقربا مف رسكؿ ا 
كترحالػو كغزكاتػو، يػدخؿ عميػو كػؿ كقػت كيمشػي معػو، ،: كصاحب سره، كرفيقػو فػي حمػو األميفخادـ رسكؿ ا 

 (.ُّٖ-َُٖ/ّىػ انظر:أسد الغابة) ِّتكفي سنة ، 
 ( .ِٓ/َُ) تيذيب المغة( ّ)
ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف ِٔٓ( انظر:االعتقػػاد، أبػػك الحسػػيف ابػػف أبػػي يعمػػى، محمػػد بػػف محمػػد )ت ْ)

 . ِّص  ـ،ََِِ -ىػ  ُِّْ، ُالخميس، دار أطمس الخضراء، ط
( االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدريػة األشػرار،، أبػك الحسػيف يحيػى بػف أبػي الخيػر بػف سػالـ العمرانػي اليمنػي ٓ)

ىػ(، تحقيؽ: سعكد بف عبد العزيز الخمؼ، الناشر: أضكاء السمؼ، الريػاض، المممكػة العربيػة ٖٓٓالشافعي )ت 
 (.ُُٕ/ّ، )ّـ، عدد األجزاء: ُٗٗٗىػ/ُُْٗ، ُالسعكدية، ط

 (ُٗ/ِ( لكامع األنكار البيية، )ٔ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ٓٓ 

 الفصؿ األكؿ

[ فيػك ََُ]المؤمنػكف:  ونَ ونَ ُثـُثـْبعَ ْبعَ يُ يُ   ْومِ ْومِ  َيـ َيـ٥َم ٥َم ٌخ إِ ٌخ إِ ْرزَ ْرزَ م َٓمـم َٓمـِفـِفـائِ ائِ رَ رَ وَ وَ   نْ نْ ِمـِمـوَ وَ قكلػو تعػالى بعػد ذلػؾ:  -كثانييما

ىػذا البػرزخ، مػف شػدة ككػرب، تمكيحػا ليػذا العاصػي كأمثالػو، بمػا سػيككف فػي  فيما يظير منو، يحمػؿ
 .القبر كىك عذاب

في قٍبره فيرل مٍقعػده مػف الٌنػار قػاؿ:  -يٍعني اٍلكافر-قاؿ :" إذا كضع  كعٍف أبي ىرٍيرة 
ا" .   (ُ)فيقكؿ: رٌب اٍرجعكف أتكب كأٍعمؿ صالحن

أتدركف فيما أنزلت ىػذه اآليػة: ) فػإف لػو معيشػة ضػنكا كنحشػره  كفي الحديث الشػريؼ: "
امػة أعمػى( ؟  قػاؿ: " أتػدركف مػا المعيشػة الضػنؾ ؟ "،  قػالكا: ا كرسػكلو أعمػـ، قػػاؿ: يػـك القي

"عذاب الكافر في قبره كالذم نفسي بيده إنو يسمط عميو تسػعة كتسػعكف تنينػا أتػدركف مػا التنػيف 
 . (ِ)سبعكف حية لكؿ حية سبع رؤكس يمسعكنو كيخدشكنو إلى يـك القيامة " 

قاؿ: ىذه في الحياة الدنيا، أال    {99:المؤمنكف} ونعُ ّب اْرٖمِ رَ قاؿ ابف زيد في قكلو:  

قاؿ: حيف تنقطع الدنيا، كيعايف { 99:المؤمنكف} َٗمّتى إَِذا َٖموَء َأٗمَدُهُم اٙمْْوُت َٗمّتى إَِذا َٖموَء َأٗمَدُهُم اٙمْْوُت   تراه يقكؿ: 
  (ّ)اآلخرة، قبؿ أف يذكؽ المكت.

ف كاف ىذا في الدنيا فالقبر آخر منازؿ الدنيا ك أكؿ منازؿ اآلخرة، كاآلية فييا داللة  كا 
كاضحة عمى عذاب القبر كما أنيا تشير إلى نصح العباد باف يغتنمكا عمرىـ قبؿ أف يأتي كقت ال 

تنفع عند رؤية العذاب كما بٌيف تعالى أف التكبة  التكبة ال أفرجعة فيو إلى الدنيا، كىذا يفيد في 
٨َمَؾْم ٨َمَؾْم ية العذاب، حيث قاؿ تعالى: تفكت إذا أٌخرت إلى ذلؾ، كلذلؾ لـ ينفع إيماف مف آمف عند رؤ 

َيْوم َيْلِت َٓمْعُض آَيوِت َرّٓمَك ٓ َيـَْػُع كْػًسو َيْوم َيْلِت َٓمْعُض آَيوِت َرّٓمَك ٓ َيـَْػُع كْػًسو ، كقاؿ:  {85:غافر} يُك َيـْػعفْم إيََِمُِنُْم ٙمّو َرَأْوا َٓمْلَٞمـَويُك َيـْػعفْم إيََِمُِنُْم ٙمّو َرَأْوا َٓمْلَٞمـَو

 ًْ ًْ إِيََمُِنو ملْ َٔمُؽْن آَمـَ وَل َرّب وَل َرّب َٗمّتى إَِذا َٖموَء َأَٗمَدُهم اْٙمْوُت ٩مَ َٗمّتى إَِذا َٖموَء َأَٗمَدُهم اْٙمْوُت ٩مَ اآلية، كقكلو:   {158:األنعاـ} إِيََمُِنو ملْ َٔمُؽْن آَمـَ

 .{99:المؤمنكف} اْرِٖمُعونِ اْرِٖمُعونِ 

 

                                                           

ىػػ(، تحقيػؽ: ُّٕٕ( معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ، حافظ بف أحمػد بػف عمػي الحكمػي )ت ُ)
 (.َُٕ/ِ، )ّـ، عدد األجزاء َُٗٗ -ىػ  َُُْ، ُالدماـ، ط –، دار ابف القيـ رأبك عمعمر بف محمكد 

(،         ُِٕ/ّ، كقػػػػػاؿ األلبػػػػػاني فػػػػػي الترغيػػػػػب كالترىيػػػػػب حػػػػػديث حسػػػػػف )ُُِّ(ح ُّٗ-ٕ( صػػػػػحيح ابػػػػػف حبػػػػػاف)ِ)
 (.ِّٓٓح )

 (.ٗٔ/ُٗ( جامع البياف لمطبرم، )ّ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ٓٔ 

 الفصؿ األكؿ

 الدليؿ السابع 

٨َمَو٩َموُه اَّللُ َٞمقَِّئوِت َمو َمَؽُروا َوَٗموَق ٓمَِآِل ٨مِْر٢َمْوَن ُٞموُء ا٫مَعَذاِب * ا٫مـهوُر ُيْعَرُضوَن ٨َمَو٩َموُه اَّللُ َٞمقَِّئوِت َمو َمَؽُروا َوَٗموَق ٓمَِآِل ٨مِْر٢َمْوَن ُٞموُء ا٫مَعَذاِب * ا٫مـهوُر ُيْعَرُضوَن قكلو تعالى

و٢َمُي َأْدِ٘مُؾوا َآَل ٨مِْر٢َمْوَن أَ  ا َو٢َمِشقًّو َوَيْوَم َٔمُؼوُم ا٫مسه و٢َمُي َأْدِ٘مُؾوا َآَل ٨مِْر٢َمْوَن أَ ٢َمَؾْقَفو ٧ُمُدوًّ ا َو٢َمِشقًّو َوَيْوَم َٔمُؼوُم ا٫مسه   .[ْٔ، ْٓ]غافر: َٟمده ا٫مَعَذاِب َٟمده ا٫مَعَذاِب ٢َمَؾْقَفو ٧ُمُدوًّ

دلت ىذه اآلية بطريؽ كاضح عمى أف آؿ فرعكف يعذبكف في قبكرىـ بعرضيـ عمى النار 
ا٫مّسو٢مي أْد٘مؾوا ا٫مّسو٢مي أْد٘مؾوا   ]ويْوم ٔمؼوم]ويْوم ٔمؼومكعشيا، كىذا العرض ال يككف إال في القبر، ألنو قاؿ بعد ذلؾ:  غدكا

تعذيب بالعرض عمى النار إال ال [ فمـ يكف مفر مف فيـْٔ]غافر:  آل ٨مْر٢مْون أٟمّد ا٫ْمعذاب [آل ٨مْر٢مْون أٟمّد ا٫ْمعذاب [
 .عمى أنو في القبر

ذا ثبت ذلؾ في حؽ آؿ فرعكف، ثبت في حؽ غيرىـ أيضا ممف نحكا نحكىـ، كمضكا عمى  كا 
ا وَ ُد ُد ْقفو ٧مُ ْقفو ٧مُ ؾَ ؾَ ٢مَ ٢مَ   ونَ ونَ ُض ُض ْعرَ ْعرَ يُ يُ   ا٫مـّورُ ا٫مـّورُ قاؿ الفراء في قكلو تعالى: طريقتيـ.   ا وَ وًّ   يُ يُ ا٫مّسو٢مَ ا٫مّسو٢مَ   ومُ ومُ ؼُ ؼُ ْوم ٔمَ ْوم ٔمَ يَ يَ قًّو وَ قًّو وَ ِش ِش ٢مَ ٢مَ وًّ

 ٨مِ   وا آَل وا آَل ؾُ ؾُ أْدِ٘م أْدِ٘م 
، " ليس في اآلخرة غدك كال عشي، كلكنو مقادير {46غافر:} ابابَذ َذ ّد ا٫معَ ّد ا٫معَ أَٟم أَٟم   ْونَ ْونَ ْر٢مَ ْر٢مَ ٨مِ

  (ُ)عشيات الدنيا كغدكىا ". 

   (ِ)كقاؿ النحاس: دلت اآلية عمى أف العذاب يككف  في القبر .

قػػاؿ القرطبػػي: " كاٍلجٍميػػكر عمػػى أف ىػػذا العػػرض فػػي البػػرزخ ك احػػتج بٍعػػض أٍىػػؿ اٍلعٍمػػـ فػػي 
ر بقٍكلػػو:" الٌنػػار يٍعرضػػكف عمٍييػػا غػػدكِّا كعشػػيِّا" مػػا دامػػت الػػٌدٍنيا، كػػذلؾ قػػاؿ مجاىػػده تٍثبيػػت عػػذاب اٍلقٍبػػ

  (ّ). كعٍكرمة كمقاتؿه كمحٌمد ٍبف كٍعبو كٌميـٍ قاؿ: ىذه اآٍلية تدٌؿ عمى عذاب اٍلقٍبر في الٌدٍنيا "

ب فػػػػذكر ا تعػػػػالى  عػػػػذاب الػػػػداريف ذكػػػػرنا صػػػػريحا ال يحتمػػػػؿ غيػػػػره؛ فػػػػدؿ عمػػػػى ثبػػػػكت عػػػػذا"
  (ْ)."القبر

 

 
                                                           

ىػػ(، تحقيػؽ: َِٕ( معاني القرآف )لمفػراء (، أبػك زكريػا يحيػى بػف زيػاد بػف عبػد ا بػف منظػكر الػديممي الفػراء )ت ُ)
 –إسػػماعيؿ الشػػمبي، الػػدار المصػػرية لمتػػأليؼ كالترجمػػة  أحمػػد يكسػػؼ النجػػاتي/ محمػػد عمػػي النجػػار/ عبػػد الفتػػاح

 (.ٗ/ّ، )ُمصر، ط
 .ُِ( انظر: معاني القرآف لمنحاس، ص ِ)
 (.ُّٗ- ُّٖ/ ُٓ( الجامع ألحكاـ القرآف، )ّ)
اإلرشػاد إلػى صػػحيح االعتقػاد كالػرد عمػػى أىػؿ الشػػرؾ كاإللحػاد، صػالح بػػف فػكزاف بػف عبػػد ا الفػكزاف، دار ابػػف ( ْ)

 .ِٕٓ، ص ُـ، عدد األجزاء: ُٗٗٗ -ىػ َُِْ، ْطالجكزم، 



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ٕٓ 

 الفصؿ األكؿ

 األدلة مف السنة 

كأٌما نصكص الٌسٌنة في إٍثبات عذاب اٍلقٍبر فقٍد بمغت مٍبمغ الٌتكاتر، إٍذ ركاىػا أئٌمػة الٌسػٌنة   
  (ُ).كحممة اٍلحديث كنٌقاده عف اٍلجـٌ اٍلغفير كاٍلجمع اٍلكثير مٍف أٍصحاب رسكؿ ا 

يحػػػكط بيػػػا كتػػػاب " قػػػاؿ ذلػػػؾ بعػػػد ذكػػػره قػػػاؿ ابػػػف عبػػػد البػػػر: " كاآلثػػػار فػػػي عػػػذاب القبػػػر ال 
  (ِ)أحاديث عف عذاب القبر" . 

  كسػػنذكر بعػػػض تمػػػؾ  اآلثػػار لمداللػػػة  عمػػػى  أف عػػػذاب القبػػر حػػػؽ،  كأف رسػػػكلنا الكػػػريـ 
بػيف لنػػا ذلػػؾ كعممنػػا االسػػتعاذة منػػو كبػػيف لنػػا أسػبابو، كقػػد تحػػدث عميػػو الصػػبلة كالسػػبلـ عػػف العػػذاب 

سػػأذكر مػػا تحػػدث عنػػو بشػػكؿ صػػريح كذلػػؾ لكثػػرة األحاديػػث عػػف كنايػػة عنػػو كلكػػف  أكبشػػكؿ صػػريح 
 عذاب القبر .

 

 كمف ىذه األدلة :

في جنازة رجؿ مف األنصػار فانتيينػا  خرجنا مع رسكؿ ا ): قػاؿ عف البراء بف عازب  -ُ
كجمسنا حكلو كأنما عمى رؤكسػنا الطيػر كبيػده  إلى القبر كلما يمحد بعد فجمس رسكؿ ا 

  (ّ)(بو في األرض فرفع رأسو فقاؿ: تعكذكا با مف عذاب القبر مرتيف أك ثبلثاعكد ينكت 

يعٌممنػا ىػذا الػٌدعاء كمػا يعٌممنػا الٌسػكرة مػٍف اٍلقػٍرآف  كاف رسػكؿ المٌػو  ):عٍف اٍبف عٌباسو قػاؿ -ِ
سػيح "الٌميـٌ إٌني أعكذ بؾ مٍف عذاب جيٌنـ كأعكذ بؾ مٍف عذاب اٍلقٍبر كأعكذ بػؾ مػٍف فٍتنػة اٍلم

  (ْ).(الٌدٌجاؿ كأعكذ بؾ مٍف فٍتنة اٍلمٍحيا كاٍلممات 

ـٌ إٌنػػي  أٌف رسػػكؿ المٌػػو  ):، أٍخبرتٍػػوعػػٍف عائشػػة، زٍكج الٌنبػػٌي  -ّ كػػاف يػػٍدعك فػػي الٌصػػبلة: الٌميػػ
أعكذ بؾ مٍف عذاب القٍبر، كأعكذ بؾ مٍف فٍتنة المسػيح الػٌدٌجاؿ، كأعػكذ بػؾ مػٍف فٍتنػة المٍحيػا، 

  (ٓ). (ٌميـٌ إٌني أعكذ بؾ مف المٍأثـ كالمٍغـر كفٍتنة الممات، ال

                                                           

 (.ُِٕ/ِ( انظر: معارج القبكؿ، )ُ)
 (.ُِٓ/ِِ( التمييد، )ِ)
 .ّ( سبؽ تخريجو صّ)
فػي األلبػاني قػاؿ (،ك َّْٖ) ديث(، حػُِِٔ/ ِ)  كتاب الدعاء،باب ما تعػكذ منػو الرسػكؿابف ماجو، أخرجو( ْ)

 .َُِٔ(حديثّْٓ/ِ)صحيحصحيح الترغيب كالترىيب 
 ّٖٔٔ ديث(، حٕٗ/ٖ)كتاب الدعكات،باب التعكذ مف المأثـ كالمغـر( صحيح البخارم، ٓ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ٖٓ 

 الفصؿ األكؿ

انو دخؿ حائطا مف حكائط بني النجار فسمع صكتا مػف  ،عف أنس بف مالؾ عف رسكؿ ا  -ْ
"لػػكال أف ال  متػى دفػف صػاحب ىػذا القبػر؟" فقػالكا :فػي الجاىميػة فسػر بػذلؾ كقػاؿ:): قبػر قػاؿ

  (ُ). (تدافنكا لدعكت ا إف يسمعكـ عذاب القبر

أف ييكديػػة جػػاءت تسػػأليا فقالػػت أعػػاذؾ ا مػػف عػػذاب القبػػر  -رضػػي ا عنيػػا-عػػف عائشػػة -ٓ
عائػذا بػا مػف ):  "أيعػذب النػاس فػي قبػكرىـ فقػاؿ رسػكؿ ا   فسألت عائشة رسػكؿ ا 
ذات غداة مركبا فخسفت الشمس،  فرجع ضحى فمػر بػيف ظيػرم  ذلؾ ثـ ركب رسكؿ ا 
كقاـ الناس كراءه فقػاـ قيامػا طػكيبل ثػـ ركػع رككعػا طػكيبل ثػـ رفػع فقػاـ الحجر ثـ قاـ يصمي 

قياما طكيبل كىك دكف القياـ األكؿ ثـ ركع رككعا طكيبل كىك دكف الرككع األكؿ ثـ رفع فسجد 
ثـ قاـ قياما طكيبل كىك دكف القياـ األكؿ ثـ ركع رككعا طكيبل كىك دكف الرككع األكؿ ثـ رفع 

ك دكف القياـ األكؿ ثـ ركع رككعا طػكيبل كىػك دكف الركػكع األكؿ ثػـ رفػع فقاـ قياما طكيبل كى
  (ِ). (ثـ سجد ثـ انصرؼ فقاؿ ما شاء ا أف يقكؿ ثـ أمرىـ أف يتعكذكا مف عذاب القبر

 لطيفة : 

 في الحديث السابؽ داللة عمى أف الييكد كغيرىـ يعرفكف عذاب القبر.

يػػؿ عمػػى أف عػػذاب القبػػر تعرفػػو الييػػكد كذلػػؾ كا قػػاؿ ابػػف عبػػد البػػر: " فػػي ىػػذا الحػػديث دل
  (ّ)أعمـ في التكراة ألف مثؿ ىذا ال يدرؾ بالرأم " .

قػػػاؿ األشػػػقر: " ال شػػػؾ أف الكتػػػب السػػػماكية التػػػي أنزليػػػا الحػػػؽ تبػػػارؾ كتعػػػالى كانػػػت تزخػػػر 
النعػيـ، نصكصيا بذكر اليكـ اآلخر، كالتخكيؼ منو، كالتبشير بمػا أعػده ا لممػؤمنيف بػو فػي جنػات 

كالتحػػذير مػػف النػػار كأىػػكاؿ القيامػػة، إال أف ىػػذه الكتػػب طػػرأ عمييػػا تحريػػؼ كثيػػر، كذىػػب كثيػػر مػػف 
  (ْ) نصكصيا التي تتعرض لميـك اآلخر" .

في عذاب القبر، كسنكضح ما فسره لنػا كعممنػا إيػاه فػي  تمؾ األحاديث شيء مف ماحكاه 
 ذكرنا أسباب العذاب بإذف ا تعالى .

 

                                                           

، كقػػػاؿ األلبػػػاني فػػػي صػػػحيح الترغيػػػب: ََُِٔديث ( حػػػٓٔ/ُٗ)،مسػػػند أنػػػس بػػػف مالػػػؾاإلمػػػاـ أحمد أخرجػػػو( ُ)
 .ّْٗٓ(ح ُِٔ/ّصحيح)

 .َُْٗديث(حّٔ/ِ)كتاب الجمعة،باب التعكذ مف عذاب القبر في الكسكؼ ،(صحيح البخارمِ)
 (.ُّٗ/ِّ( التمييد، )ّ)
، ٔ( القيامػػػة الكبػػػرل، عمػػػر بػػػػف سػػػميماف بػػػف عبػػػػد ا األشػػػقر العتيبػػػػي، دار النفػػػائس لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع، األردف، طْ)

 .ِٗ، صُـ، عدد األجزاء:  ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓ



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ٓٗ 

 الفصؿ األكؿ

 لعقميةاألدلة ا

، لػػك ربطنػػا بينيػػا كبػػيف مػػع النقػػؿىػػي عبػػارة عػػف أمػػكر كقضػػايا كافقػػت العقػػؿ كلػػـ تتعػػارض         
عػػذاب القبػػػر، نجػػػد أف ىنػػاؾ ترابطػػػا بػػػيف اإليمػػػاف كالتصػػديؽ بيػػػا كبػػػيف اإليمػػاف بعػػػذاب القبػػػر، تمػػػؾ 

 عف عقكلنا منيا: بر غابت عف أنظارنا كلكنيا لـ تغمك األ

 نػػراه، كاإليمػػاف بػػأف ىنػػاؾ مبلئكػػة، كمخمكقػػات أخػػرل ال نراىػػا مػػع أننػػا ال اإليمػػاف بػػا  -ُ
ىك آخػر األنبيػاء، كأف القػرآف  ، كاإليماف بأف محمدان كالجف كغيرىـ مف مخمكقات ا 

 أنزؿ عميو، كعممو إياه جبريؿ مع أننا لـ نرل ذلؾ.

ضػافة مػكاد -ِ تحفظيػا مػف  الحقائؽ العممية كقػدرة اإلنسػاف عمػى تحنػيط الجثػث أك تشػريحيا، كا 
يحفػظ الجثػة أك يتركيػا تػتعفف، ألػيس ا األكلػى بتمػؾ  أفالتعفف، فإف كاف العبػد قػادر عمػى 

 القدرة كىك القادر عمى كؿ شيء، عمى أف يعذب أك ينعـ مف يشاء مف عباده؟!!

مػػا يػػرل فػػي المنػػػاـ مػػف أحػػبلـ متعػػػددة كمختمفػػة، فقػػد يػػػرل اإلنسػػاف فػػي منامػػػو أخػػا لػػو فػػػي  -ّ
المشرؽ، أك قد يرل الحي منا أبا أك أخا ميتا كيحدثو كيجمس معو، كؿ ىذا المغرب أك في ب

يحصؿ لنا دكف قكة منػا أك تػدخؿ، ألػيس ا الػذم جعمنػا نػرل ذلػؾ بقػادر كىػك األقػكل عمػى 
 أف يعذب مف في القبكر؟!!

ف كػػاف اإلنسػػاف يسػػتطيع أف يبنػػي لنفسػػو أك لغيػػره قبػػرا كيحػػدد مكانػػو كسػػعتو كحجمػػو، أال  -ْ كا 
ا تعالى عمى أف يكسع أك يضػيؽ القبػر عمػى مػف يشػاء؟!!!بمى ىػك القػادر عمػى كػؿ  يقدر

 (ُ)شيء، تمؾ بعض األدلة العقمية كقد أشار إلييا ابف القيـ .

 دليؿ اإلجماع

: " كأجمعػكا عمػى أف عػذاب القبػر حػؽ، كأف النػاس يفتنػكف   (ِ)قاؿ األشعرم عف أىؿ السػنة
 (3.)ألكف، فيثبت ا مف أحب تثبيتو"في قبكرىـ بعد أف يحيكف فييا كيس

                                                           

 (.ٖٗ-ٖٖ( انظر: الركح )ُ)
مكسػػػى األشػػػعرم: مؤسػػػس مػػػذىب  ح أبػػػي ، أبػػػك الحسػػػف، مػػػف نسػػػؿ الصػػػ( ىػػػك:عمي بػػػف إسػػػماعيؿ بػػػف إسػػػحاؽِ)

األشػػاعرة، كػػاف مػػف األئمػػة المتكممػػيف المجتيديف،كلػػد فػػي البصػػرة، كتمقػػى مػػذىب المعتزلػػة كتقػػدـ فػػييـ ثػػـ رجػػع 
 (.ِّٔ/ْق،انظر األعبلـ)ِّْكجاىر بخبلفيـ. كتكفي ببغداد

سػالـ بػف إسػماعيؿ بػف عبػد ( رسالة إلى أىؿ الثغر بباب األبػكاب، أبػك الحسػف عمػي بػف إسػماعيؿ بػف إسػحاؽ بػف ّ)
ىػػػ(، تحقيػػؽ: عبػػد ا شػػاكر محمػػد الجنيػػدم، ِّْا بػػف مكسػػى بػػف أبػػي بػػردة بػػف أبػػي مكسػػى األشػػعرم )ت 

الناشػػػػر: عمػػػػادة البحػػػػث العممػػػػي بالجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية، المدينػػػػة المنػػػػكرة، المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية، الطبعػػػػة: 
 .ُٗٓ،صُىػ، عدد األجزاء: ُُّْ
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 (5)" .كقاؿ ابف القيـ :"كىذا كما انو مٍقتضى الٌسنة الٌصحيحة فيك متٌفؽ عمٍيو بيف أىؿ الٌسنة

 أنكاع العذاب

أك  يتنكع العػذاب فػي القبػر بحسػب الػذنب الػذم اقترفػو صػاحبو فػي الػدنيا، سػكاء كػاف لمكفػار
 دكاتو .لمعصاة، كما أنو يتنكع بطرؽ العذاب كأ

 

  :(ِ)أما عف العذاب مف حيث النكع فيك نكعاف 

 قاؿ ابف القيـ: " العذاب نكعاف: 

كىك سكل ما كرد في بعض اأٍلحاديث أنو يخفؼ عٍنيـ ما بيف النفختيف فإذا قامكا نكع دائـ:  -ُ
ى دكامو قٍكلو كيدؿ عم  {52:يس}[ ٩َمو٫ُموا َيو َوْيَؾـَو َمْن َٓمَعَثـَو ِمْن َمْر٩َمِدَكو٩َمو٫ُموا َيو َوْيَؾـَو َمْن َٓمَعَثـَو ِمْن َمْر٩َمِدَكو]مف قبكرىـ قالكا 

ا َو٢َمِشقًّوتعالى:  ا َو٢َمِشقًّوا٫مـّور ُُيْعَرُضوَن ٢َمَؾقَْفو ٧ُمُدوًّ  . {46غافر:} ا٫مـّور ُُيْعَرُضوَن ٢َمَؾقَْفو ٧ُمُدوًّ

ـٌ يفتح لو باب إلى الٌنػار فيٍنظػر إلػى مٍقعػده فييػا   كفي حديث اٍلبراء بف عازب في قٌصة اٍلكافر ث
 حٌتى تقكـ الٌساعة.     

ـٌ يخفػؼ : كىػك عػذاب بعػض العصػاة الٌػذيف خفػت جػرائميـ فينػكع منقطػع -ِ عػذب بحسػب جرمػو ثػ
ـٌ يزكؿ عنو اٍلعذاب.  عنو كما يعذب في الٌنار مٌدة ث

كقد يٍنقطع عنو اٍلعذاب بدعاء، أك صدقة، أك اٍستٍغفار، أك ثكاب حج ،أك قراءة تصؿ إلٍيو مف 
بعض أقاربو، أك غيرىـ، كىذا كما يشفع الشافع في المعذب في الٌدٍنيا فيخمص مف اٍلعذاب 

ذه شفاعة قد ال تككف بإذف اٍلمٍشفكع عٍنده،  كا سٍبحانو كتعالى ال يتقٌدـ أحد بشفاعتو، لكف ى
بالشفاعة بيف يدٍيو إاٌل مف بعد إٍذنو، فيك اٌلذم يٍأذف لمشافع أف يشفع إذا أراد أف يرحـ اٍلمٍشفكع 

ّٓ ٓمِنِْذكِِه َمْن َذا ا٫مذي َيْشَػُع َمْن َذا ا٫مذي َيْشَػُع لو، كال تغتر بغٍير ىذا فإٌنو شرؾ، كباطؿ يتعالى ا عنو :  ّٓ ٓمِنِْذكِِه ٢ِمـْدُه إ ٢ِمـْدُه إ

 {:255البقرة } كال يشفعكف إاٌل لمف ارتضى ما مف شفيع إاٌل مف بعد إٍذنو كال تٍنفع الٌشفاعة عٍنده
 .( ّ" )إاٌل لمف أذف لو قاؿ  الٌشفاعة جميعنا لو ممؾ الٌسمكات كاألرض

 

 

                                                           

 .ّٕ( الركح صُ)
 ُُّ( أنظر: الركح ِ)
 .ُُْ-ُُّ( انظر: الركح، صّ)
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 ُٔ 

 الفصؿ األكؿ

 

 أما عف اختبلؼ صكر كأدكات العذاب:

ىػػذا العػػذاب فػػي القبػػكر ألىػػؿ ىػػذه الػػذنكب، نػػذكر فقػػد جػػاءت األحاديػػث الصػػحيحة بكصػػؼ 
 : منيا مايمي

 الضرب بمطرقة مف حديد -ُ
كأما الكافر أك المنػافؽ فيقػكؿ ال أدرم كنػت أقػكؿ مػا يقػكؿ قاؿ: ) عف النبي   عف أنس 

فيقاؿ ال دريت كال تميت ثـ يضرب بمطرقة مف حديػد ضػربة بػيف أذنيػو فيصػيح صػيحة  الناس
 (1)(. ثقميفيسمعو مف يميو إال ال

عميػو قبػره، كيضػرب بمطرقػة  يفرش لو قبره نارا، كيمبس نارا، كيفتح لػو بػاب إلػى النػار، كيضػيؽ -ِ
اآلخػػرة، كلػػذلؾ يتمنػػى أال تقػػـك  عظيمػػة لػػك ضػػرب بيػػا جبػػؿ لصػػار ترابػػا، كيبشػػر بالعػػذاب فػػي

 (2)الساعة،كذلؾ اشرنا إليو في حديث البراء بف عازب سابقا.

 

  الخسؼ في األرض -ّ 

مػف الخػيبلء خسػؼ بػو  بينما رجؿ يجػر إزارهقاؿ: ) أف النبي -رضي ا عنيما -عف ابف عمر 
 (ّ). ) فيك يتجمجؿ في األرض إلى يـك القيامة

السػباحة فػي   بالحجػارة، كالحػرؽ فػي تنػكر مػف نػار، شػؽ جػانبي الفػـ إلػى القفػا، كرضػخ الػرأس   -ْ
 سنكضحيا بعد قميؿ في أسباب العذاب. ا،كغيرىتمؾ الصكر، الضرب بالحجارة نير مف دـ مع

 
  
 
 
 

                                                           

 .ُّّٖحديث (َٗ/ ِ) ،كتاب الجنائز،باب الميت يسمع خفؽ النعاؿ البخارم أخرجو( ُ)
 .ّ( سبؽ تخريجو  في ص ِ)

 .ُٔٓٓديث( حُّٓٔ/ ّ) كتاب الزينة،باب تحريـ التبختر في المشي مسمـ أخرجو( ّ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ِٔ 

 الفصؿ األكؿ

 المطمب الثالث: عقيدة أىؿ السنة في عذاب القبر 
بعػػد المػػكت، فيػػؤمف بفتنػػة القبػػر، كعػػذاب اآلخػػرة  يجػػب اإليمػػاف بكػػؿ مػػا أخبػػر بػػو النبػػي  

مػػػػػف عػػػػذاب القبػػػػػر، كأمػػػػر بػػػػو فػػػػػي كػػػػؿ صػػػػػبلة، كفتنػػػػة األجػػػػػداث  كنعيميػػػػا، كقػػػػد اسػػػػػتعاذ النبػػػػي 
  (ُ)كضغطتيا.

فػي عػدة أخبػار يبمػغ مجمكعيػا  إف العػذاب فػي القبػر حػؽ كاجػب شػرعا لثبكتػو عػف النبػي 
 مبمغ التكاتر، كىك مقتضى األدلة مف الكتاب كالسنة كمتفؽ عميو بيف أىؿ السنة.

قػػاؿ أبػػك حنيفػػة: "مػػف قػػاؿ ال أعػػرؼ عػػذاب اٍلقٍبػػر فيػػك مػػف اٍلجٍيميػػة اليالكػػة ألٌنػػو أنكػػر قٍكلػػو 
، كلقػػد حكػػى الكثيػػر مػػف العممػػاء عػػف عقيػػدة أىػػؿ  (ِ) تٍيف{ يٍعنػػي عػػذاب اٍلقٍبػػر "تعػػالى }سػػنعٌذبيـٍ مػػرٌ 

 .السنة بعذاب القبر، أك عف إثبات عذاب القبر
 

 أقكاؿ العمماء في عقيدة أىؿ السنة بعذاب القبر:

  (ّ)قاؿ النككم: "اعمـ أف مذىب أىؿ السنة إثبات عذاب القبر.  -ُ

سػمؼ اأٍلمػة قبػؿ ظيػكر اٍلخػبلؼ كأٍكثػرىـ بعػد ظيػكره عمػى إ ثبػات  : "كقػد اتٌفػؽ(ْ)قاؿ اآللكسي  -ِ
إٍحياء اٍلمٍكتى في قبكرىـ كمٍسألة اٍلممكػٍيف ليػـ كتٍسػمية أحػدىما منكػر كاآٍلخػر نكيػرا كعمػى إٍثبػات 

  (ٓ)عذاب اٍلقٍبر لممجرميف كالكافريف ". 

  (ٕ)ي قبكرىـ كيضغطكف كيسألكف".: "عذاب القبر حػؽ، كأف المؤمنيػف يفتنػكف ف(ٔ)قاؿ أبك المعالي -ّ

                                                           
ثػػػر، أبػػك الطيػػػب محمػػػد صػػديؽ خػػػاف بػػػف حسػػػف بػػف عمػػػي ابػػػف لطػػػؼ ا ( قطػػؼ الثمػػػر فػػػي بيػػاف عقيػػػدة أىػػػؿ األُ)

المممكػة العربيػة  -ىػ(، كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشػاد َُّٕالحسيني البخارم الًقنَّكجي )ت
 .ُِْ، ص ُىػ، عدد األجزاء: ُُِْ، ُالسعكدية، ط

ف األبسػط كاألكبػر المنسػكبيف ألبػي حنيفػة تػأليؼ محمػد بػف ( الفقو األكبر، )مطبكع مػع الشػرح الميسػر عمػى الفقيػيِ)
ىػػ(، مكتبػػة َُٓعبػد الػرحمف الخمػيس(، المؤلػػؼ: ينسػب ألبػي حنيفػػة النعمػاف بػف ثابػػت بػف زكطػي بػػف مػاه )ت 

 .ُّٕ، صُـ، عدد األجزاء: ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗ، ُاإلمارات العربية، ط -الفرقاف 
 (.ََِ/ُٕ)ُٖعدد األجزاء: ، ُِّٗالطبعة: الثانية،  بيركت – دار إحياء التراث العربي المنياج لمنككم( ّ)
( نعمػػػاف بػػػف محمػػػكد بػػػف عبػػػد ا، أبػػػك البركػػػات خيػػػر الػػػديف، اآللكسػػػي: كاعػػػظ فقيػػػو، باحػػػث، مػػػف أعػػػبلـ األسػػػرة ْ)

ىػػ،انظر:  ُُّٕاآللكسية في العراؽ. كلد كنشػأ ببغػداد. ككلػي القضػاء فػي بػبلد متعػددة، منيػا الحمػة،تكفي سػنة 
 (.ِْ/ٖعبلـ )األ

( اآليػػات البينػػات فػػي عػػدـ سػػماع األمػػكات عمػػى مػػذىب الحنفيػػة السػػادات، نعمػػاف بػػف محمػػكد بػػف عبػػد ا، أبػػك ٓ)
ىػػػػ، عػػػدد ُّٗٗ، ِىػػػػ(، المحقػػػؽ: محمػػػد ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني، طُُّٕالبركػػػات خيػػػر الػػػديف، اآللكسػػػي )ت 

 .ٔٓ، صُاألجزاء: 
لػديف محمػكد اآللكسػي الحسػيني، أبػك المعػالي: مػؤرخ، عػالـ بػاألدب ( ىك: محمكد شكرم بػف عبػد ا بػف شػياب أ)

كالديف، مف الدعاة إلى اإلصبلح. كلد في رصافة بغداد، كأخذ العمػـ عػف أبيػو كعمػو كغيرىمػا. كتصػدر لمتػدريس 
 ُِّْفػي داره كفػػي بعػض المسػػاجد. كحمػؿ عمػػى أىػػؿ البػدع فػػي اإلسػبلـ، برسػػائؿ، فعػاداه كثيركف،تػػكفي سػػنة 

 (.ُِٕ/ٕ: األعبلـ)ىػ،انظر
( غاية األماني في الرد عمى النبياني، المؤلؼ: أبك المعػالي محمػكد شػكرم بػف عبػد ا بػف محمػد بػف أبػي الثنػاء ٕ)

ىػػػػ(، المحقػػػؽ: أبػػػك عبػػػد ا الػػػداني بػػػف منيػػػر آؿ زىػػػكم، مكتبػػػة الرشػػػد، الريػػػاض، المممكػػػة ُِّْاأللكسػػػي )ت 
 (.ٖٓٓ/ُ، )ِاألجزاء:  ـ، عددََُِ -ىػُِِْ، ُالعربية السعكدية، ط



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ّٔ 

 الفصؿ األكؿ

قػػػاؿ األشػػػعرم: " كأجمعػػػكا عمػػػى أف عػػػذاب القبػػػر حػػػؽ، كأف النػػػاس يفتنػػػكف فػػػي قبػػػكرىـ بعػػػد أف  -ْ
  (ُ)يحيكف فييا كيسألكف"  كفي الحاشية: اتفؽ أىؿ السنة عمى ما ذكره األشعرم أعبله.

ا مػػف اسػػتحقو إف قػػاؿ الجرجػػاني عػػف أىػػؿ الحػػديث: "كيقكلػػكف إف عػػذاب القبػػر حػػؽ، يعػػذب  -ٓ
ف شػػاء عفػى عنػػو، لقكلػو تعػػالى:  ا َو٢َمِشــقًّو  شػاء، كا  ا َو٢َمِشــقًّوا٫مـّــوُر ُيْعَرُضــوَن ٢َمَؾْقَفــو ٧ُمــُدوًّ   ومُ ومُ ُؼــُؼــْوم ٔمَ ْوم ٔمَ َيــَيــوَ وَ  ا٫مـّــوُر ُيْعَرُضــوَن ٢َمَؾْقَفــو ٧ُمــُدوًّ

ــأْدِ٘م أْدِ٘م   يُ يُ ا٫مّســو٢مَ ا٫مّســو٢مَ  ــُؾ  ٨مِ   وا آَل وا آَل ُؾ
[ فأثبػػت ليػػـ مػػا بقيػػت الػػدنيا عػػذابا ْٔ]غػػافر:   ابابَذ َذ ّد ا٫مَعــّد ا٫مَعــأَٟمــأَٟمــ  ْونَ ْونَ ْر٢َمــْر٢َمــ٨مِ

  (ِ)بالغدك كالعشي دكف ما بينيما". 
مع عميو أىؿ السنة، كقاؿ المقاني في شرحو لجكىرتو لما تكمـ عمى عذاب القبػر كنعيمػو مػا كأج -ٔ

ــقًّونصػػو كدليػػؿ كقكعػػو قكلػػو تعػػالى  ا َو٢َمِش ــُدوًّ ــو ٧ُم ــوُر ُيْعَرُضــوَن ٢َمَؾْقَف ــقًّوا٫مـّ ا َو٢َمِش ــُدوًّ ــو ٧ُم ــوُر ُيْعَرُضــوَن ٢َمَؾْقَف [ كأمػػا ْٔ]غػػافر:   ا٫مـّ
كقػد األحاديث فبمغت جممتيا التكاتر، كقاؿ فػي إرشػاد السػارم نقػبل عػف صػاحب المصػابيح قػاؿ 

ف  كثرت األحاديث في عذاب القبر حتػى قػاؿ غيػر كاحػد أنيػا متػكاترة ال يصػح عمييػا التكاطػؤ كا 
  (ّ)لـ يصح مثميا لـ يصح شيء مف أمر الديف. 

: "كعػػذاب القبػػر لمكػػافر كالفاسػػؽ كميػػا حػػؽ عنػػدنا، كاتفػػؽ عميػػو سػػمؼ األمػػة قبػػؿ (ْ)قػػاؿ اإليجػػي -ٕ
  (ٓ)عد الخبلؼ ". ظيكر الخبلؼ، كاتفؽ عميو األكثر بعده أم ب

أما أصحاب الحػديث كميػـ مجمعػكف عمػى أف مػا شػاء ا كػاف كمػا لػـ يشػأ ال يكػكف كعمػى أنػو  -ٖ
خالؽ الخير كالشر كعمى أف القرآف كبلـ ا غير مخمػكؽ كعمػى أف ا تعػالى يػرل يػـك القيامػة 

   (ٔ)كعمى تقديـ الشيخيف كعمى اإليماف بعذاب القبر. 

 
 

                                                           

 .ُٗٓ( رسالة إلى أىؿ الثغر، صُ)
ىػػ( تحقيػؽ: محمػد ُّٕ( اعتقاد أئمة الحديث، أبك بكر أحمد بف إبػراىيـ بػف إسػماعيؿ بػف العبػاس الجرجػاني )ت ِ)

 . ٗٔ، ص ُىػ، عدد األجزاء: ُُِْ، ُبف عبد الرحمف الخميس، دار العاصمة، الرياض، ط
ث المتػكاتر، تػأليؼ: أبػي عبػد ا محمػد بػف جعفػر الكتػاني ، الطبعػة: الثانيػة المصػححة ( نظـ المتناثر مػف الحػديّ)

ذات الفيػػارس العمميػػة ، دار الكتػػب السػػمفية لمطباعػػة كالنشػػر بمصػػر ، تحقيػػؽ: شػػرؼ حجػػازم ، الناشػػر : دار 
 .ُِٔ، صُالكتب السمفية ، مكاف النشر: مصر ، عدد األجزاء 

د الديف اإليجي: عالـ باألصكؿ كالمعاني كالعربية. ( ىك: عبد الرحمف بف أحمد بْ) ف عبد الغفار، أبك الفضؿ، عىضي
مف أىؿ إيج )بفارس( كلي القضاء، كأنجب تبلميذ عظاما،كجرت لو محنة مػع صػاحب كرمػاف، فحبسػو بالقمعػة، 

 (.ّٓٗ/ّق،انظر األعبلـ)ٕٔٓفمات مسجكنا
 (.ُٖٓ/ّ( كتاب المكاقؼ ، اإليجي، )ٓ)
 -ىػػػػ( المكتػػػب اإلسػػػبلمي ِٕٔمػػػؼ الحػػػديث، أبػػػك محمػػػد عبػػػد ا بػػػف مسػػػمـ بػػػف قتيبػػػة الػػػدينكرم )ت ( تأكيػػػؿ مختٔ)

 .ْٔ، صُـ، عدد األجزاء: ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗمزيده كمنقحة،  -ِمؤسسة اإلشراؽ، ط



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ْٔ 

 الفصؿ األكؿ

 ي عذاب القبرأقكاؿ العمماء ف

  (ُ)أثبت أبك حنيفة نعيـ القبر كعذابو، كأحكاؿ اليكـ اآلخر. -ُ

قاؿ ابف عبد البر: " كاآلثار فػي عػذاب القبػر ال يحػكط بيػا كتػاب " قػاؿ ذلػؾ بعػد ذكػره أحاديػث  -ِ
  (ِ)عف عذاب القبر" . 

» الصحيحيف  في عذاب القبر ففي كقد تكاترت األحاديث عف النبي  "قاؿ الحافظ ابف رجب: -ّ
 عف أـ المؤمنيف عائشة الصديقة بنت الصديؽ رضي ا عنيما أنيا قالت: سػألت النبػي 

 . (ْ( )ّ)« " عف عذاب القبر قاؿ: " نعـ عذاب القبر حؽ

كيجب أف يعمـ: أف كؿ ما كرد بو الشرع مػف عػذاب القبػر كسػؤاؿ منكػر كنكيػر، كرد الػركح          
الصػراط، كالميػزاف، كالحػكض كالشػفاعة لمعصػاة مػف المػؤمنيف،  إلى الميت عند السؤاؿ، كنصب

 (  ٓ)كؿ ذلؾ حؽ كصدؽ، كيجب اإليماف كالقطع بو؛ ألف جميع ذلؾ غير مستحيؿ في العقؿ. 

قػػػاؿ السػػػفاريني: "مٌمػػػا يٍنبغػػػي أٍف يٍعمػػػـ أٌف عػػػذاب اٍلقٍبػػػر ىػػػك عػػػذاب اٍلبػػػٍرزخ فكػػػٌؿ مػػػٍف مػػػات كىػػػك  -ْ
ـٍ يٍقبػٍر، فمػٍك أكمتٍػو الٌسػباع أٍك حػرؽ حتٌػى صػار رمػادنا مٍستحؽّّ لٍمعذاب ينالو نصيبو  ـٍ لػ مٍنو قبػر أ

أٍك نسػػػؼ فػػػي اٍليػػػكاء أٍك غػػػرؽ فػػػي اٍلبٍحػػػر كصػػػؿ إلػػػى ركحػػػو كبدنػػػو مػػػف اٍلعػػػذاب مػػػا يصػػػؿ مػػػف 
  (ٔ)اٍلمٍقبكر." 

كعػػف  : " كأمػػا عػػذاب القبػػر فقػػد دلػػت عميػػو قكاطػػع الشػػرع إذ تػػكاتر عػػف النبػػي (ٕ)قػػاؿ الغزالػػي -ٓ
كالٌسػػػمؼ  كقػػػاؿ: "كاشػػػتير عػػػف رسػػػكؿ ا   (ٖ)باالسػػػتعاذة منػػػو فػػػي األدعيػػػة "  ة الصػػػحاب

  (ٗ)الٌصالح االٍستعاذة مف عذاب اٍلقٍبر، كىك ممكف فيجب الٌتٍصديؽ بو". 

  .(َُ)قاؿ الشافعي: " عذاب القبر حؽ ثابت كبيذا قاؿ أىؿ السنة كأكثر الفرؽ اإلسبلمية "  -ٔ

                                                           

 .َْٔحنيفة، ص  أبك( أصكؿ الديف عند ُ)
 (.ُِٓ/ِِ( التمييد، )ِ)
 .ِٔاألىكاؿ،  ص  ( ّ)
، كقػاؿ األلبػاني ُِِّحػديث( ّٖ/ِ) لسنف الكبرل،كتاب المساجد،باب التعكذ في الصػبلةأخرجو النسائي في ا( ْ)

 .ِْٕٓحديث(ُِٔ/ّفي صحيح الترغيب: صحيح)
 .ْٖ( اإلنصاؼ لمباقبلني، صٓ)
 (.ٗ/ِ( لكامع األنكار البيية، )ٔ)
كؼ، لػو نحػك مػائتى (ىك: محمد بف محمد بف محمد الغىزىالي الطكسػي، أبػك حامػد، حجػة اإلسػبلـ: فيمسػكؼ، متصػٕ)

 (.ِِ/ٕق ،انظر:األعبلـ )َٓٓمصنؼ. مكلده ككفاتو في الطابرانسنة 
ىػػ(، كضػع حكاشػيو: عبػد ا محمػد َٓٓ( االقتصاد في االعتقاد، أبػك حامػد محمػد بػف محمػد الغزالػي الطكسػي )ت ٖ)

 .ُُٕ، ص ُـ، عدد األجزاء:  ََِْ -ىػ  ُِْْ، ُلبناف، ط –الخميمي، دار الكتب العممية، بيركت 
ىػػػ(، تحقيػػؽ: مكسػػى محمػػد عمػػي، عػػالـ َٓٓ( قكاعػػد العقائػػد،، أبػػك حامػػد محمػػد بػػف محمػػد الغزالػػي الطكسػػي، )ت ٗ)

 .ُِِ، ص ُـ، عدد األجزاء: ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ، ِلبناف، ط –الكتب 
 (.َٖٕ/ّ( االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار )َُ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ٔٓ 

 الفصؿ األكؿ

ب الجنػػائز فكائػػد أحاديػػث عػػذاب القبػػر فقػػاؿ: " فييػػا إثبػػات عػػذاب كتػػا آخػػرذكػػر ابػػف حجػػر فػػي  -ٕ
  (ُ) القبر، كأنو كاقع عمى الكفار كمف شاء ا مف المكحديف" .

: "مػػف األمػػكر الغيبيػػػة التػػي يجػػب التسػػميـ بيػػا، كذكػػػر منيػػا عػػذاب القبػػر كسػػػؤالو األشػػعرمقػػاؿ  -ٖ
  (ِ)كفتنتو". 

: "إف عذاب اٍلقٍبر حؽّّ   -ٗ   (ّ)كمساءلة األٍركاح بٍعد اٍلمٍكت حؽّّ".  قاؿ ابف حـز

منكػػػر كنكيػػػر، كعػػػذاب القبػػػر حػػػؽ  يسػػػأليـدلػػػكا فػػػي حفػػػرتيـ،  إذاالمسػػػمميف  إفقػػػاؿ البلكػػػائي: "  َُ
  (ْ)بو كاجب ".  كاإليماف

قػػاؿ اإليجػػي: " كعػػذاب القبػػر لمكػػافر كالفاسػػؽ كميػػا حػػؽ عنػػدنا، كاتفػػؽ عميػػو سػػمؼ األمػػة قبػػؿ  -ُُ
 (ٓ)عميو األكثر بعده أم بعد الخبلؼ" . ظيكر الخبلؼ، كاتفؽ

 

 شبيات حكؿ عذاب القبر

رغػػـ كػػؿ األدلػػة التػػي ذكرناىػػا سػػابقا، كالتػػي لػػـ نػػذكرىا إال أف ىنػػاؾ مػػف ينكػػر عػػذاب القبػػر،  
 كقد اعتمدكا عمى شبيات سنناقشيا فيما يمي بطريقة مختصرة.

: كخػػالفيـ فػػي ذلػػؾ أكثػػر  (ٕ)كبعػػض المعتزلػػة ، (ٔ)إف الػػذيف أنكػػركا عػػذاب القبػػر ىػػـ الخػػكارج
ي إلػى أنػو ئابػض المعتزلػة كالجالمعتزلة كجميع أىؿ السنة كغيرىـ كأكثركا مػف االحتجػاج لػو. كذىػب بعػ

  (ٖ)يقع عمى الكفار دكف المؤمنيف. 

                                                           

 (.َِْ/ّ( فتح البارم )ُ)
 .ٗٓإلى أىؿ الثغر ، ص ( رسالةِ)
 (.ُِ/ُ( المحمى )ّ)
شػرح أصػكؿ اعتقػػاد أىػؿ السػػنة كالجماعػة، أبػػك القاسػـ ىبػة ا بػػف الحسػف بػػف منصػكر الطبػػرم الػرازم البللكػػائي )ت ( ْ)

ـ، عػػدد ََِّىػػػ / ُِّْ(، ٖالسػػعكدية، )ط –ىػػػ(، تحقيػػؽ: أحمػػد بػػف سػػعد بػػف حمػػداف الغامػػدم، دار طيبػػة ُْٖ
 (ُُٗٗ/ٔ، )ّتجده منفردا باسـ: كرامات األكلياء، مجمد  ٗالجزء  -مجمدات(  ْأجزاء ) ٗاألجزاء: 

بيػركت ،الطبعػة األكلػى  –( المكاقؼ ، تأليؼ : عضد الديف عبد الرحمف بف أحمد اإليجي ، الناشر : دار الجيػؿ ٓ)
 (.ُٖٓ/ّ، )ّ، تحقيؽ : د.عبد الرحمف عميرة ، عدد األجزاء : ُٕٗٗ

فػػي معركػػة صػػفيف بعػػد قبػػكؿ التحكػػيـ ، كاشػػتيركا بتكفيػػره ،  رضػػي ا عنػػومػػى اإلمػػاـ عمػػي الػػذيف خرجػػكا ع( كىـ:ٔ)
كتكفيػػر كػػؿ مػػف معاكيػػة كالحكمػػيف عمػػرك بػػف العػػاص كأبػػي مكسػػى األشػػعرم ككػػؿ مػػف رضػػي بػػالتحكيـ ، ككػػذلؾ 

كميػػـ يكفػػركف أصػػحاب الجمػػؿ كعائشػػة كطمحػػة كالزبيػػر ، باإلضػػافة إلػػى تكفيػػرىـ لكػػؿ مسػػمـ يرتكػػب كبيػػرة ، كح
عميػػػو بػػػالخمكد فػػػي النػػػار،انظر: الممػػػؿ كالنحػػػؿ، تػػػأليؼ: أبػػػك الفػػػتح محمػػػد بػػػف عبػػػد الكػػػريـ بػػػف أبػػػى بكػػػر أحمػػػد 

 (.ُُٓ-ُُْ/ُ)ّىػ(، نشر: مؤسسة الحمبي،عدد األجزاء: ْٖٓالشيرستاني )المتكفى: 
اعتمػػدت عمػػى  فرقػػة إسػػبلمية نشػػأت فػػي أكاخػػر العصػػر األمػػكم كازدىػػرت فػػي العصػػر العباسػػي، كقػػد: ( المعتزلػػةٕ)

العقػػؿ المجػػرد فػػي فيػػـ العقيػػدة اإلسػػبلمية لتأثرىػػا بػػبعض الفمسػػفات المسػػتكردة ممػػا أدل إلػػى انحرافيػػا عػػف عقيػػدة 
كالعدليػػة كأىػػؿ العػػدؿ كالتكحيػػد  مختمفػػة منيػػا: المعتزلػػة كالقدريػػة أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة. كقػػد أطمػػؽ عمييػػا أسػػماء

 (.ْٔ-ّْ/ُ)ستانيلمشير  كالمقتصدة كالكعيدية،انظر الممؿ كالنحؿ
 (.ِّّ/ّ( فتح البارم، )ٖ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ٔٔ 

 الفصؿ األكؿ

  {11:غافر}[ رّٓمـو أمّتـو إْمـت٤ْم وأْٗمقْقتـو إْمـت٤ْم رّٓمـو أمّتـو إْمـت٤ْم وأْٗمقْقتـو إْمـت٤ْم ]كقد احتج مف أنكره بقكؿ ا تعالى:  

  (ُ) {.28:البقرة}[ ْقَف َٔمْؽُػُروَن ٓمِوَّلل َو٪ُمـُْتْم َأْمَوأًمو ٨َمَلْٗمَقو٪ُممْ ْقَف َٔمْؽُػُروَن ٓمِوَّلل َو٪ُمـُْتْم َأْمَوأًمو ٨َمَلْٗمَقو٪ُممْ ٪مَ ٪مَ ]كبقكلو تعالى 

  (ِ)ترل أف أحدا يعذب في قبره". : "كالخكارج ال يقكلكف بعذاب القبر كالاألشعرمقاؿ 

قاؿ ابف القيـ:" كأنكر المبلحػدة عػذاب القبػر متعممػيف بأننػا لػك نبشػنا القبػر لكجػدناه كمػا ىػك، 
كجحػػدكا ( ّ)بلئكػػة يضػػربكف المػػكتى، كاف القبػػر اليضػػيؽ عمػػى الميػػت فنػػراه كمػػا تركنػػاه، كلػػيس فيػػو م

  (ْ). "عذاب القبر، كأف الكفار في قبكرىـ يعذبكف

  (ٓ)كأنكر جيـ عذاب اٍلقٍبر كمنكرا كنكيرا         

اٍلكٍفر " كأنكركا عذاب اٍلقٍبر أٍيضا كأنكركا قكؿ عمر أٌني أعكذ بؾ مف  : ...ألسفرايينيا قاؿ
  (ٔ.)كالفقر كعذاب اٍلقٍبر" 

كقاؿ: " كاعمـ رحمؾ ا أف المبلحدة كالزنادقة أنكركا عذاب القبر، كسعتو، كصفتو، كككنػو 
  (ٕ)حفرة مف حفر النار، أك ركضة مف رياض الجنة، كأنكركا جمكس الميت في قبره " .

ٓ َيـُذو٩ُموَن ٨مِقَفـو اٙمْـْوَت ٓ َيـُذو٩ُموَن ٨مِقَفـو اٙمْـْوَت  :ككاف سبب إنكارىـ فيميـ الفاسد لآليات القرآنيػة مثػؿ   قٍكلػو 

ُو٥م ْٕ ّٓ اٙمْْؤمَي ا ُو٥مإ ْٕ ّٓ اٙمْْؤمَي ا ًَ ٓمُِؿْسِؿٍع َمْن ِِم ا٫ْمُؼُبورِ [ كقٍكلو تعالى: ٔٓ]الٌدخاف:   إ ًَ ٓمُِؿْسِؿٍع َمْن ِِم ا٫ْمُؼُبورِ َوَمو أْك :  َوَمو أْك  [ .ِِ]فاطرو

قالكا في اآٍلية اأٍلكلى: لٍك صاركا أٍحياءن في اٍلقبكر لذاقكا اٍلمٍكت مٌرتٍيف ال مٍكتػةن كاحػدةن كقػالكا 
الثٌانية: إٌف اٍلغرض مٍف سياقيا تٍشبيو اٍلكفرة بأٍىؿ اٍلقبكر في عدـ اإٍلٍسماع، كلٍك كاف اٍلمٌيت  في اآٍلية

ـٍ يٍستقـ الٌتٍشبيو.  حيِّا في قٍبره أٍك حاسِّا ل
                                                           

 (.ٔٓ/ْ( الفصؿ في  الممؿ كالنحؿ، )ُ)
ىػ(، المحقػؽ: نعػيـ زرزكر ، الناشػر: المكتبػة العصػرية ، الطبعػة: ِّْؤلشعرم )المتكفى: لمقاالت اإلسبلمييف  (ِ)

 ِـ ، عدد األجزاء: ََِٓ -ىػ ُِْٔاألكلى، 
 .ٖٕ( الركح، ص ّ)
الديانة ، المؤلؼ: أبك الحسف عمػي بػف إسػماعيؿ بػف إسػحاؽ بػف سػالـ بػف إسػماعيؿ بػف عبػد  ( اإلبانة عف أصكؿْ)

ىػػػ(، المحقػػؽ: د. فكقيػػة حسػػيف محمػػكد، ِّْا بػػف مكسػػى بػػف أبػػي بػػردة بػػف أبػػي مكسػػى األشػػعرم )المتػػكفى: 
 .ُٓ، ص ُ، عدد األجزاء:  ُّٕٗالقاىرة ، الطبعة: األكلى،  –الناشر: دار األنصار 

مىطػػػي ( التنٓ) بيػػػو كالػػػرد عمػػػى أىػػػؿ األىػػػكاء كالبػػػدع ، المؤلػػػؼ: محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف، أبػػػك الحسػػػيف المى
 –ىػ( ، المحقؽ: محمػد زاىػد بػف الحسػف الكػكثرم ، الناشػر: المكتبػة األزىريػة لمتػراث ّٕٕالعسقبلني )المتكفى: 
 .ُِْ، ص ُمصر ، عدد األجزاء: 

لناجية عف الفرؽ اليالكيف،المؤلؼ: طاىر بف محمد األسػفراييني، أبػك المظفػر ( التبصير في الديف كتمييز الفرقة أ)
ىػػ َُّْلبنػاف ، الطبعػة: األكلػى،  –ىػ(، المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت ، الناشػر: عػالـ الكتػب ُْٕ)المتكفى: 

 .ٕٔ، ص ُـ ،عدد األجزاء: ُّٖٗ -
 (.ُِٗ/ُ( البحكر الزاخرة)ٕ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ٕٔ 

 الفصؿ األكؿ

ا يٍصمب كيٍبقى مٍصػمكبنا إلػى أٍف تػٍذىب أٍجػزاؤه كال  قالكا: كأٌما مٍف جية اٍلعٍقؿ فإٌنا نرل شٍخصن
كمٍسألةن كاٍلقٍكؿ ليـٍ بيما مع اٍلمشاىدة سٍفسػطةه ظػاىرةه، كأٍبمػغ مٍنػو مػٍف أكمتٍػو الٌسػباع  نشاىد فيو إٍحياءن 

كالٌطيػػػكر كتفٌرقػػػٍت أٍجػػػزاؤه فػػػي بطكنيػػػا كحكاصػػػميا، كأٍبمػػػغ مٍنػػػو مػػػٍف أٍحػػػرؽ حتػػػى يفتػػػت كذريػػػت أٍجػػػزاؤه 
ـ إٍحيائػػػو كمٍسػػػألتو كعذابػػػو اٍلمتفتٌتػػػة فػػػي الٌريػػػاح اٍلعاصػػػفة شػػػماالن كجنكبنػػػا كقبػػػكالن كدبػػػكرنا فإٌنػػػا نٍعمػػػـ عػػػد

 ضركرةن.

ىذه خبلصة شبييـ الٌداحضة كمحٌصمة آرائيـ اٍلكاسدة كأٍفياميـ اٍلفاسدة كأٍذىانيـ اٍلبائػدة كال 
عجػب كال اٍسػػتٍغراب مٌمػػٍف أٍلحػػد فػػي أٍسػماء المٌػػو كصػػفاتو كجحػػد مػػا صػٌرح بػػو تعػػالى فػػي مٍحكػػـ آياتػػو، 

  (ُ) كرٌد ما صٌح عف الٌرسكؿ
 شبيات الرد عمى ال

 كنرد عمييـ باف زعميـ باطؿ بالشرع، كالحس، كالعقؿ .
 أما الشرع :

 فقد سبقت النصكص الدالة عمى ثبكت عذاب القبر. 
 

 كأما العقؿ: 

عمػػى صػػفتو،  فػػإف النػػائـ فػػي منامػػو يػػرل الرؤيػػا الحػػؽ المطابقػػة لمكاقػػع، كربمػػا رأل النبػػي 
حجرتػو عمػى فراشػو بعيػدا عمػا رأل، فػإذا كػاف  كمف رآه عمى صفتو فقد رآه حقا،كمع ذلػؾ فالنػائـ فػي

  (ِ) ىذا ممكنا في أحكاؿ الدنيا، أفبل يككف ممكنا في أحكاؿ اآلخرة ؟!
 

 كأما الحس :

فإف النائـ يرل في منامو أنو كاف في مكاف فسيح بييج يتنعـ فيو، أك أنو كاف في مكاف 
كمع ذلؾ فيك عمى فراشو في حجرتو مما رأل، فزعان ضيؽ مكحش يتألـ منو، كربما يستيقظ أحيانا 

اَّللُ َيَتَوّمه اَّللُ َيَتَوّمه   عمى ما ىك عميو، كالنكـ أخك المكت كليذا سماه ا تعالى " كفاة " قاؿ ا تعالى: 

ًْ ِِم َمـَوِمَفو ٨َمُقْؿِسُك ا٫مهتِي ٩َمَه ٢َمَؾْقَفو اٙمَْوَت َوُيْرِٞمُل إُْ٘م  ُ و َوا٫مهتِي مَلْ ََت ًْ ِِم َمـَوِمَفو ٨َمُقْؿِسُك ا٫مهتِي ٩َمَه ٢َمَؾْقَفو اٙمَْوَت َوُيْرِٞمُل إُْ٘م إَْكُػَس ِٗم٤َم َمْوَِتَ ُ و َوا٫مهتِي مَلْ ََت ى إ٥َِم ى إ٥َِم رَ رَ إَْكُػَس ِٗم٤َم َمْوَِتَ

ُروَن[  ََيوٍت ٫مَِؼْوٍم َيَتَػؽه َٔ ى إِنه ِِم َذ٫مَِك  ُروَن[ َأَٖمٍل ُمَسؿًّ ََيوٍت ٫مَِؼْوٍم َيَتَػؽه َٔ ى إِنه ِِم َذ٫مَِك  مر:َأَٖمٍل ُمَسؿًّ مر:}ا٫مزُّ     {{2121}ا٫مزُّ

                                                           

 (.ُّٕ/ِ، )( معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿُ)
( انظر: مجمكع فتاكل كرسػائؿ فضػيمة الشػيخ محمػد بػف صػالح العثيمػيف ، المؤلػؼ : محمػد بػف صػالح بػف محمػد ِ)

 -ىػ( ، جمع كترتيػب : فيػد بػف ناصػر بػف إبػراىيـ السػميماف ، الناشػر : دار الػكطف ُُِْالعثيميف )المتكفى : 
 ( .َُٕ/ٔ، )ِٔزاء : ىػ ، عدد األج ُُّْ -دار الثريا ف ، الطبعة : األخيرة 



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ٖٔ 

 الفصؿ األكؿ

كأف أحػػكاؿ اآلخػػرة ال تقػػاس بػػأحكاؿ الػػدنيا فمػػيس العػػذاب أك النعػػيـ فػػي القبػػر المحسػػكس فػػي 
  (ِ).  " كال يجكز إنكار عذاب القبر كنعيمو بالعقؿ كالمنطؽ كالتجارب في القبر". ( ُ)الدنيا 

 

 الحكـ عمى مف أنكر عذاب القبر

قػػاؿ النػػككم: " إنكػػار شػػيء مػػف األمػػكر الغيبيػػة التػػي أمػػر ا باإليمػػاف بيػػا كأخبػػر بثبكتيػػا  -ُ
كالمبلئكػة كالكتػب، كالرسػؿ، كالبعػث بعػد المػكت،  كأحقيتيا في كتابو، كعمى لساف رسكلو 

ذلػػؾ، فػػإف مػػف جحػػد منيػػا كحشػر األجسػػاد كالجنػػة كالنػػار، ككػػذا عػػذاب القبػػر كنعيمػو، كنحػػك 
كذلؾ أكبر الطعف في الرسالة، كما اشػتممت عميػو، فيػك  شيئا فقد كذب ا ككذب رسكلو 
  (ّ)يخالؼ ما تستمزمو الشيادتاف ".

حنيفة مف قاؿ ال أعرؼ عذاب القبر فيك مف الجيمية اليالكة؛ألنو أنكر قكلو  أبكقاؿ  -ِ
وإّن ٫مّؾذين ١مؾؿوا ٢مذآًمو دون ]تعالى: تعالى سنعذبيـ مرتيف يعني عذاب القبر، كقكلو 

يعني في القبر فإف قاؿ أؤمف باآلية كال أؤمف  {47}افّطور:[ ذ٫مك و٫مؽّن أ٪ْمثرهْم ٓ يْعؾؿون
بتأكيميا كتفسيرىا قاؿ: ىك كافر؛ ألف مف القرآف ما ىك تنزيمو تأكيمو فإف جحد بيا فقد كفر  

(ْ)  

  (ٓ)ر حؽ ال ينكره إاٌل ضاؿ أك مضؿ".قاؿ المركزم:" قاؿ أبك عبد ا عذاب اٍلقبٍ  -ّ

 
 
 

                                                           

 .ٖٕ( انظر: الركح  ص ُ)
( التحفػػة السػػنية شػػرح منظكمػػة ابػػف أبػػي داكد الحائيػػة ، المؤلػػؼ: عبػػد الػػرزاؽ بػػف عبػػد المحسػػف البػػدر ، الناشػػر: ِ)

 .ِٖ، ص ُمطابع أضكاء المنتدل ، عدد األجزاء: 
 (.ُِٕ/ُٕ( مجمة البحكث اإلسبلمية، )ّ)
 .ُّٕ( الفقو األكبر، صْ)
 .ّٕكح، ص ( الر ٓ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ٔٗ 

 الفصؿ األكؿ

 المطمب الرابع: أسباب العذاب كالحكمة مف إخفائو عف الناس
 أسباب العذاب

 قاؿ ابف القيـ: أسباب العذاب مجمؿ كمفصؿ:

ضاعتيـ ألمره كارتكػابيـ لمعاصػيو،  -تعالى-: "إنما يعذبكف عمى جيميـ با أما المجمؿ كا 
، كأحبتػػو، كامتثمػػت أمػػره، كاجتنبػػت نييػػو، كال بػػد إف كانػػت فيػػو أبػػدا، فػػإف فػػبل يعػػذب ا ركحػػا عرفتػػو

عذاب القبر كعذاب اآلخرة، أثر سخط ا عمى عبده، كمف أغضب ا كأسخطو في ىػذه الػدار، ثػـ 
لػػػـ يتػػػب، فمػػػات عمػػػى ذلػػػؾ كػػػاف لػػػو مػػػف عػػػذاب البػػػرزخ بقػػػدر غضػػػب ا كسػػػخطو عميػػػو، كمسػػػتقؿ، 

  (ُ.)كمستكثر، كمصدؽ، كمكذب " 
 

 (ِ) أما األسباب المفصمة فيي كثير نذكر منيا ما يمي :

 عذاب النائـ عف الصبلة :

....حٌتى أتٍينػا عمػى رجػؿو مٍضػطجعو عمػى قفػاه كرجػؿه  ): ، كفيوجاء في حديث سمرة بف جندب 
و فيٍشػدخ بػو رٍأسػو، فػإذا ضػربو تدٍىػده الحجػر، فػاٍنطمؽ إلٍيػ -أٍك صػٍخرةو  -قائـه عمى رٍأسػو بفٍيػرو 

ليٍأخذه، فبل يٍرجع إلػى ىػذا حتٌػى يٍمتػئـ رٍأسػو كعػاد رٍأسػو كمػا ىػك، فعػاد إلٍيػو، فضػربو، قٍمػت: مػٍف 
: كالٌػذم رأٍيتػو يٍشػدخ رٍأسػو، الحػديث بقػكؿ الممكػيف لمرسػكؿ  آخػرىذا؟...." ثـ جاء البياف فػي 

ـٍ يٍعمٍؿ فيو بالٌنيار، ي   (ّ).(ٍفعؿ بو إلى يٍكـ القيامةفرجؿه عٌممو الٌمو القٍرآف، فناـ عٍنو بالٌمٍيؿ كل

 

 الكذب :

، كرجػػؿه قػػائـه، بيػػده كمٌػػكبه مػػٍف حديػػدو  )كفػػي حػػديث سػػمرة السػػابؽ:  قػػاؿ « فػػإذا رجػػؿه جػػالسه
ـٌ يٍفعػؿ بشػٍدقو  بٍعض أٍصحابنا عٍف مكسى: " إٌنو يٍدخؿ ذلؾ الكمٌػكب فػي شػٍدقو حتٌػى يٍبمػق قفػاه، ثػ

 . (ٍصنع مٍثمو، قٍمت: ما ىذا؟اآلخر مٍثؿ ذلؾ، كيٍمتئـ شٍدقو ىذا، فيعكد في

                                                           

 .ٔٗ( الركح، ص ُ)
 .ٔٗالركح، ص انظر: ( ِ)
 (.ُّٖٔ) ديث(، حََُ/ِ) كتاب الجنائز،باب ما قيؿ في أكالد المشركيفالبخارم،أخرجو ( ّ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 َٕ 

 الفصؿ األكؿ

أٌمػػا الٌػػذم رأٍيتػػو يشػػٌؽ شػػٍدقو، فكػػٌذابه يحػػٌدث بالكٍذبػػة،  ): الحػػديث آخػػركجػػاء الجػػكاب فػػي 
 .(فتٍحمؿ عٍنو حٌتى تٍبمق اآلفاؽ، فيٍصنع بو إلى يٍكـ القيامة 

 

 الزاني :

فمو كاسػعه يتكقٌػد فاٍنطمٍقنا إلى ثٍقػبو مٍثػؿ الٌتٌنػكر، أٍعػبله ضػٌيؽه كأٍسػ ): كفي الحديث السػابؽ
تٍحتو نارنا، فإذا اٍقترب اٍرتفعكا حٌتى كػاد أٍف يٍخرجػكا، فػإذا خمػدٍت رجعػكا فييػا، كفييػا رجػاؿه كنسػاءه 

 (عراةه، فقٍمت: مٍف ىذا؟ 

 .(كاٌلذم رأٍيتو في الثٌٍقب فيـ الٌزناة  ): كجاء الجكاب في آخر الحديث
 

 آكؿ الربا :

تٌػػى أتٍينػا عمػى نيػػرو مػٍف دـو فيػو رجػػؿه قػائـه عمػى كسػػط فاٍنطمٍقنػا ح ): كفػي الحػديث السػابؽ
: عػػٍف جريػػر ٍبػػف حػػازـو  -الٌنيػػر  كعمػػى شػػٌط الٌنيػػر رجػػؿه بػػٍيف يدٍيػػو  -قػػاؿ يزيػػد، ككٍىػػب ٍبػػف جريػػرو

حجارةه، فأٍقبؿ الٌرجؿ الٌػذم فػي الٌنيػر، فػإذا أراد أٍف يٍخػرج رمػى الٌرجػؿ بحجػرو فػي فيػو، فػرٌده حٍيػث 
، فيٍرجع كما كاف، فقٍمت: ما ىذا؟كاف، فجعؿ كٌمما جاء ل  (يٍخرج رمى في فيو بحجرو

 . (كاٌلذم رأٍيتو في الٌنير آكمكا الٌربا ): كبيف في آخر الحديث
 

 

 مف البكؿ : عدـ االستبراء

  (ُ):) أكثر عذاب القبر مف البكؿ(.قاؿ رسكؿ ا  :عف أبي ىريرة قاؿ

عاٌمػة عػذاب اٍلقٍبػر مػف اٍلبػٍكؿ، فتنٌزىػكا مػف )إٌف  :كعف اٍبف عٌباسو قاؿ: قاؿ رسػكؿ المٌػو 
  (ِ)اٍلبٍكؿ(.

 

                                                           

، ٖ(حػػديثُِٖ /ُ، )ْتحقيػػؽ: السػػيد عبػػد ا ىاشػػـ يمػػاني المدني،عػػدد األجػػزاءفػػي سػػننو ،  الػػدارقطني أخرجػػو(ُ)
 .ُُٔ( حديثّٖ/ُحيح)كقاؿ األلباني في الترغيب ص

(، كعػػادؿ بػػف سػػعد ٗإلػػى  ُ،تحقيػػؽ: محفػػكظ الػػرحمف زيػػف ا، )حقػػؽ األجػػزاء مػػف  أخرجػػو البػػزار فػػي مسػػنده( ِ)
(، نشػر: مكتبػة العمػـك كالحكػـ ُٖ(، كصبرم عبد الخػالؽ الشػافعي )حقػؽ الجػزء ُٕإلى  َُ)حقؽ األجزاء مف 

-ُُ)جُٖـ(، عػػػػػػػػػػدد األجػػػػػػػػػػزاء: ََِٗكانتيػػػػػػػػػػت ـ، ُٖٖٗالمدينػػػػػػػػػػة المنكرة،الطبعػػػػػػػػػػة: األكلػػػػػػػػػػى، )بػػػػػػػػػػدأت  -
 .ُٖٓ(حديثّٖ/ُ، كقاؿ األلباني في الترغيب صحيح لغيره)َْٕٗ(حديثَُٕص



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ُٕ 

 الفصؿ األكؿ

 النميمة :المشي ب

،  ): عمى قٍبرٍيف، فقػاؿ ، قاؿ: مٌر رسكؿ الٌمو عف اٍبف عٌباسو  إٌنيما يعٌذباف، كما يعػٌذباف فػي كبيػرو
ـٌ دعػا بعسػيبو  رٍطػبو فشػٌقو  أٌما ىذا فكاف ال يٍستٍنزه مف اٍلبٍكؿ، كأٌمػا ىػذا فكػاف يٍمشػي بالٌنميمػة، ثػ

ـٍ يٍيبسا ـٌ غرس عمى ىذا كاحدنا، كعمى ىذا كاحدنا، كقاؿ: لعٌمو يخٌفؼ عٍنيما ما ل  ( ُ) ( باٍثنٍيف، ث

قاؿ قتػادة:" ذكػر لنػا أف عػذاب القبػر ثبلثػة أثػبلث ثمػث مػف الغيبػة، كثمػث مػف النميمػة،كثمث 
  (ِ)ألكمة في الجسد". مف البكؿ، كقاؿ الحسف كا لمغيبة أسرع في ديف الرجؿ المؤمف مف ا

كأبدل بعضيـ لمجمع بيف ىاتيف الخصمتيف مناسبة، كىي أف البرزخ مقدمة اآلخرة، كأكؿ ما 
يقضػػي فيػػو يػػـك القيامػػة مػػف حقػػكؽ ا الصػػبلة، كمػػف حقػػكؽ العبػػاد الػػدماء، كمفتػػاح الصػػبلة التطيػػر 

نشػػر الفػػتف التػػي يسػػفؾ مػػف الحػػدث كالخبػػث، كمفتػػاح الػػدماء الغيبػػة كالسػػعي بػػيف النػػاس بالنميمػػة، ب
 . (ّ)بسببيا الدماء

 

 : النياحة عمى الميت

: " الميت  يعػذب  فػي قبػره بمػا نػيح قاؿ عف النبي  –رضي ا عنيما  -عف ابف عمر
 كلكف كيؼ يعذب الميت بذنب لـ يقترفو ؟   (ْ)عميو " متفؽ عميو 

عميػػػو؛ كمػػػا ثبػػػت فػػػي مسػػػألة تعػػػذيب الميػػػت ببكػػػاء أىمػػػو  -رحمػػػو ا-تنػػػاكؿ الشػػػيخ األمػػػيف 
"إٌف الميت ليعذب ببكاء أىمو عميو، كفي ركاية: " الميت يعذب في قبره بما : الصحيح مف قكلو 

 .نيح عميو "

ـــــَرىعػػػػػدـ معارضػػػػػتو، لقكلػػػػػو تعػػػػػالى:  -رحمػػػػػو ا-كبػػػػػيف  ـــــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْ٘م َٓ َٔم ـــــَرىَو ـــــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْ٘م َٓ َٔم  َو
الحػػٌي عميػػو مػػف مؤاخػػذة العبػػد بػػذنب [ إذ قػػد يظػػٌف مػػف ال يعمػػـ أف تعػػذيب الميػػت ببكػػاء ُٓ]اإلسػػراء،

 غيره، كليس األمر كذلؾ، كقد أجاب عف ىذه المسألة بجكابيف، فقاؿ :

الميػػت أكصػػى بػػالنكح عميػػو، ألنػػو إذا كػػاف أكصػػى بػػأف ينػػاح عميػػو، فتعذيبػػو بسػػبب  : أف يكػػكفاألكؿ
 إيصائو بالمنكر، كذلؾ مف فعمو ال فعؿ غيره. 

                                                           

(،كقػاؿ األلبػاني فػي صػحيح الترغيػب َِ(، ح) ٔ/ُ)كتػاب الطيػارة ، بػاب االسػتبراء مػف البػكؿداكد، أخرجو أبك( ُ)
 .ِِِٖ(حديثْٕ/ ّصحيح)

، الناشػػػر دار  َٓٓ/ سػػنة الكفػػػاة َْٓالغزالػػػي أبػػك حامػػػد ، سػػنة الػػػكالدة ( إحيػػاء عمػػػـك الػػديف :محمػػػد بػػف محمػػػد ِ)
 (.ُّْ/ّ، )ْاالمعرفة ،مكاف النشر بيركت ،عدد األجزاء 

 (.ِْٕ/َُ( فتح البارم )ّ)
 (.َِٖٗ(، ح )ُْ/ّ(، كركاه مسمـ، كتاب الجنائز، )ُِِٗ( ح )َٖ/ِ( ركاه البخارم، كتاب الجنائز، )ْ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ِٕ 

 الفصؿ األكؿ

يػػو قبػػؿ مكتػػو، مػػع أنػػو يعمػػـ أنيػػـ سػػينكحكف عميػػو؛ ألٌف إىمالػػو : أف ييمػػؿ نيػػييـ عػػف النػػكح عمالثػػاني
فتعذيبػو إذف [، ٔ]التحػريـ:  ٩ُمـْوا أْكُػَسـُؽْم َوَأْهؾِـقُؽْم َكـوَراً ٩ُمـْوا أْكُػَسـُؽْم َوَأْهؾِـقُؽْم َكـوَراً نيييـ تفريط منو كمخالفة لقكلو تعالى: 

{ اآلية... بسبب تفريطو كتركو ما أمر بو مف قكلو: }قكا أٍنفسكـٍ
(ُ)  

كاف ينياىـ في حياتو ففعمكا شيئان مػف ذلػؾ بعػد كفاتػو لػـ يكػف قاؿ عبد ا بف المبارؾ: "إذا 
  (ِ)عميو شيء. كالعذاب عندىـ يعني العقاب ".

ًإفَّ المىيّْتى ييعىذَّبي ًبػبىٍعًض بيكىػاًء أىٍىًمػًو : )قاؿ رسػكؿ ا  رضي ا عنيما: كقاؿ اٍبف عٌباسو 
مىٍيوً    (ّ)(.عى

و الصػػبلة كالسػػبلـ، كىنػػاؾ الكثيػػر مػػف األسػػباب تمػػؾ أسػػباب العػػذاب التػػي بينيػػا الرسػػكؿ عميػػ
التػػي يتكعػػد ا لفاعمييػػا بالعػػذاب، كاقتصػػرت الباحثػػة عمػػى ذكػػر أىػػـ األسػػباب، كاألكثػػر انتشػػارا بػػيف 

كميػػا تتبػػع الشػػيكات كالممػػذات نسػػأؿ ا تعػػالى أف ييػػدينا لمسػػمع كالطاعػػة، كاف يجنبنػػا  ألنيػػاالعبػػاد، 
 عد بيننا كبيف العذاب في الدنيا كاآلخرة الميـ آميف .ف يبأمعصيتو، كيرحمنا برحمتو، ك 

 

 الحكمة مف إخفاء العذاب عف الناس

 كالحكمة مف جعمو مف أمكر الغيب ىي: 

أرحػػػـ الػػػراحميف فمػػػك كنػػػا نطمػػػع عمػػػى عػػػذاب القبػػػكر لتنكػػػد عيشػػػنا، ألف اإلنسػػػاف إذا  : أف ا أكال
قريبو يعذب في القبر كال يسػتطيع فكاكػو،  اٌطمع عمى أف أباه، أك أخاه، أك ابنو، أك زكجو، أك

 فإنو يقمؽ كال يستريح . كىذه مف نعمة ا سبحانو . 
أنو فضيحة لمميت فمك كػاف ىػذا الميػت قػد سػتر ا عميػو كلػـ نعمػـ عػف ذنكبػو بينػو كبػيف ربػو ثانيان: 

 ثـ مات كأطمعنا ا عمى عذابو، صار في ذلؾ فضػيحة عظيمػة لػو ففػي سػتره رحمػة مػف 
 ا بالميت . 

)لػكال أال تػدافنكا لسػألت ا : : أنو قد يصعب عمى اإلنساف دفف الميت كما جاء عف النبػي ثالثا
 . (ْ)أف يسمعكـ مف عذاب القبر(

                                                           

ميف الشنقيطي في تقرير عقيدة السمؼ، عبد العزيز يف صالح بف إبراىيـ الطكيػاف، نشػر: ( جيكد الشيخ محمد األُ)
 (ّْٔ/ِ، )ِـ، عدد األجزاء: ُٗٗٗىػ/ُُْٗ، ُمكتبة العبيكاف، الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط

 (.ُٕ/ٖ( عمدة القارئ )ِ)
 .ُِٖٔ(حديثٕٗ/ِكاء أىمو عميو")"يعذب الميت ببعض ب أخرجو البخارم كتاب الجنائز،باب قكلو ( ّ)
 (.ُّٕٓ(، ح )َُٔ/ٖ( ركاه مسمـ، )ْ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ّٕ 

 الفصؿ األكؿ

ف كػػاف مػػف يسػػتحؽ عػػذاب القبػػر        ففيػػو أف الػػدفف ربمػػا يصػػعب كيشػػؽ كال ينقػػاد النػػاس لػػذلؾ، كا 
النػاس أف العػذاب ال يكػكف إال فػي حػاؿ الػدفف  عذب كلك عمػى سػطح األرض، لكػف قػد يتػكىـ

 فبل يدفف بعضيـ بعضان. 
: أنو لك كاف ظاىران لـ يكف لئليماف بو مزية ؛ ألنو يككف مشاىدان ال يمكف إنكاره، ثـ إنو قد رابعان 

[ َدهُ َدهُ ٨َمَؾَّم َرَأْوا َٓمْلَٞمـَو ٩َمو٫ُموا آَمـّو ٓمِوَّللِ َوْٗم ٨َمَؾَّم َرَأْوا َٓمْلَٞمـَو ٩َمو٫ُموا آَمـّو ٓمِوَّللِ َوْٗم ]يحمؿ الناس عمى أف يؤمنكا كميـ لقكلو تعالى:

، فإذا رأل الناس ىؤالء المدفكنيف كسمعكىـ يتصارخكف آمنكا كما كفر أحد ألنو {84:غافر}
 أيقف بالعذاب، كرآه رأم العيف فكأنو نزؿ بو . 

عظيمة، كاإلنساف المػؤمف حقيقػة ىػك الػذم يجػـز بخبػر ا أكثػر ممػا يجػـز بمػا  كحكـ ا       
ؽ إليػػػو احتمػػػاؿ الػػػكىـ كال الكػػػذب، كمػػػا تػػػراه بعينيػػػؾ ال يتطػػػر  شػػػاىده بعينػػػو؛ ألف خبػػػر ا 

ذا ىػػي نجمػػة، ككػػـ مػػف إنسػػاف  يمكػػف أف تتػػكىـ فيػػو، فكػػـ مػػف إنسػػاف شػػيد أنػػو رأل اليػػبلؿ، كا 
ذا ىي شعرة بيضاء عمى حاجبو كىذا كىـ، ككـ مف إنساف يػرل شػبحان  شيد أنو رأل اليبلؿ كا 

ذا ىك جػذع نخمػة، ككػـ مػف إن سػاف يػرل السػاكف متحركػان كالمتحػرؾ كيقكؿ:ىذا إنساف مقبؿ، كا 
 (ُ). ساكنان، لكف خبر ا ال يتطرؽ إليو االحتماؿ أبدان 

ا فأٍكثر أمكر اإٍليماف اٍعتقاداته باطنةه مٌنػا ألمػكرو غائبػةو عٌنػا كىػي أٍعمػى صػفات أٍىػؿ خامسا:  كأٍيضن
في اٍلحياة الٌدٍنيا كنٍحػف نٍعممػو  [ كذلؾ غائبه عٌناّ]اٍلبقرة:  و٫ْمغْقِى و٫ْمغْقِى ٓمِ ٓمِ   ونَ ونَ ـُـ ُ ْممِ ْممِ يُ يُ   ينَ ينَ ا٫ّمذِ ا٫ّمذِ اإٍليماف 

  (ِ). عف الٌمو عٍمـ اٍليقيف فإذا خرٍجنا مٍف ىذه الٌدار صار اٍلغٍيب شيادةن 

بالنظر فيما سبؽ نرل أف كؿ ما تكممنا عنو يتعارض مع البصر؛ ألنو ال يرل ذلؾ العذاب، كال     
رتو، كالفطػػػرة التػػػي فطرنػػػا ا المبلئكػػػة التػػػي تقػػػـك بالتعػػػذيب، كلكػػػف المسػػػمـ يجعػػػؿ بصػػػره يتبػػػع بصػػػي

عمييػػا، بػػأف ىنػػاؾ خػػالؽ، قػػادر تجعمنػػا نػػؤمف بػػذلؾ، كتجعمنػػا نصػػدؽ أنػػو يقػػع، فػػبل تعػػارض أبصػػارنا 
بصائرنا، كال تعارض عقكلنا ما أخبرنا بو ا تعػالى أك رسػكلو الكػريـ عػف أم مسػألة غيبيػة، ال فػي 

  خير العالميف.الدنيا كال في اآلخرة، كما يغيب عنا شيء إال لحكمة كا
 

 في الفصؿ األكؿعقدية فكائد 

 .أف القبر آخر منازؿ الدنيا كأكؿ منازؿ اآلخرة، ال يعرؼ حقيقتو إال ا  -1

                                                           

 (.ِّ/ِ( مجمكع فتاكل الشيخ بف عثيميف، )ُ)
 (.ُٕٔ/ِ( معارج القبكؿ، )ِ)



 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو 

 ْٕ 

 الفصؿ األكؿ

كقػػػػكع النعػػػػيـ كالعػػػػذاب فػػػػي القبػػػػر حػػػػؽ، كلكػػػػؿ منيمػػػػا أسػػػػبابو الخاصػػػػة بػػػػو، كالنعػػػػيـ يكػػػػكف  -2
 ائـ.لمصالحيف كيككف دائـ، أما العذاب فيككف لمطالحيف كيككف منقطع أك د

أف أىؿ السنة يثبتكف النعػيـ كالعػذاب لمميػت فػي القبػر، كقػد برىنػكا عمػى عقيػدتيـ بأدلػة مػف  -3
 القرآف، كالسنة كاإلجماع، كالعقؿ، كالحس.

أف مف عدؿ ا سبحانو كتعالى أف جعؿ نعيـ كعذاب في القبر لمػف مػات ك اسػتحؽ ذلػؾ،  -4
 كيككف لمميت سكاء دفف أك لـ يدفف .

لنعػػيـ لمنػػاس ىػػك تػػرغيبيـ بفعػػؿ الصػػالحات كالبعػػد عػػف المعاصػػي، أمػػا الحكمػػة مػػف إبػػراز ا -5
إخفاء العذاب عنيـ فيػك الختبػار إيمػانيـ، كرحمػة بيػـ، كلمتميػز بػيف المػؤمف كالكػافر، ففيػو 

ىانة لمكافريف .  إكراـ لمطائعيف، كا 

 أف مػػف رحمتػػو إرسػػاؿ األنبيػػاء كالرسػػؿ لمنػػاس ليعممػػكىـ الحػػؽ، كأف الرسػػكؿ الكػػريـ مػػا تػػرؾ -6
شيئا إال كبمغنا إياه، كعممنا مف أمكر دنيانا كديننا ما فيو رحمة لنا، كصبلح ألحكالنا، حتى 

ف كانت تغيب عف أبصارنا  " كما أرسمناؾ إال رحمة لمعالميف ".  كا 

أف ما جػاء فػي السػنة مػا كػاف إال ليفسػر، كيكضػح أمػكر، كمسػائؿ  لػـ يتيسػر فيميػا لمنػاس  -7
 تعارض بيف السنة كالقرآف في شيء.مف القرآف، كأنو ال خبلؼ كال 

أف جميع الطكائؼ مف العمماء كبل فػي مكانػو، دافػع عػف قضػايا العقيػدة، كأثبتيػا، كرد عمػى  -8
 منكرييا . 

 



 اختبلؼ مبلئكة القبر كمكقفيا مف المؤمف كالكافر 

 ٕٓ 

 الفصؿ الثاني

 

 

 انفصم انثاوي
 اختالف مالئكت انقرب ومىقفها مه املؤمه وانكافس

 
 كفيو مبحثاف:

 
 لمنكريفالمبحث األكؿ: أدلة كجكد المبلئكة في القبر، كرد شبيات ا

 كفيو ثبلثة مطالب.   
 المطمب األكؿ: أدلة كجكد مبلئكػة في القبػر. 

 المطمب الثاني:عقيدة أىؿ السنة في اإليماف بالمػػبلئكة.
 المطمب الثالث: شبيات المنكريف لمبلئكة القبر، كالرد عمييـ.

 

 المبحث الثاني: مكقؼ المبلئكة مف المؤمف كالكافر في القبر
 ف.كفيو مطمبا    

 المطمب األكؿ: مكقػؼ المبلئكة مف المؤمف في القبػر. 
 المطمب الثاني: مكقػؼ  المبلئكة مف الكافر في القػبر. 

 

 

 
 



 اختبلؼ مبلئكة القبر كمكقفيا مف المؤمف كالكافر 

 ٕٔ 

 الفصؿ الثاني

 
 

 املبحث األول
 أدنت وجىد املالئكت يف انقرب، وزد شبهاث املىكسيه

 
 كفيو ثبلثة مطالب

 المطمب األكؿ: أدلة كجكد مبلئكػة في القبػر.
 ىؿ السنة في اإليماف بالمػػبلئكة.المطمب الثاني:عقيدة أ

 المطمب الثالث: شبيات المنكريف لمبلئكة القبر، كالرد عمييـ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اختبلؼ مبلئكة القبر كمكقفيا مف المؤمف كالكافر 

 ٕٕ 

 الفصؿ الثاني

 المبحث األكؿ
 أدلة كجكد المبلئكة في القبر كرد شبيات المنكريف

 

 

 

ًئكىػػةي ًمػػفٍ  :)  قػػاؿ رسػػكؿ االمبلئكػػة عػػالـ غيػػر عػػالـ اإلنػػس كعػػالـ الجف،      ًمقىػػًت اٍلمىبلى ،  خي نيػػكرو
ًصػػؼى لىكيػػـ ػػا كي ـي ًممَّ ًمػػؽى آدى خي ، كى ػػاًرجو ًمػػٍف نىػػارو ػػافُّ ًمػػٍف مى ًمػػؽى اٍلجى خي عػػالـ كػػريـ، كمػػو طيػػر  فميػػـ،  (ُ) (كى

كصفاء كنقاء، كىـ كراـ أتقياء، يعبدكف ا حؽ العبادة، كيقكمكف بتنفيػذ مػا يػأمرىـ بػو، كال يعصػكف 
 ا أبدان.

 القبر كأدلتوالمطمب األكؿ: القكؿ بكجكد مبلئكة 
 اإليماف بالمبلئكة :

إف اإليماف بالمبلئكة ىك أحد أركاف اإليماف الستة؛ كما جاء في حديث جبريػؿ؛ حيػث قػاؿ: 
  (ِ)(.اإليماف أف تؤمف با، كمبلئكتو، ككتبو، كرسمو، كاليـك اآلخر، كتؤمف بالقدر خيره كشره)

في كثير مف اآليات القرآنية؛ كما قاؿ  كقد جاء ذكر اإليماف بالمبلئكة مقركنا باإليماف با
َو٫َمؽِنه َو٫َمؽِنه ، ككما في قكلو تعالى: [ِٖٓ]البقرة:  ٪ُملٌّ آَمَن ٓمِوَّللهِ َوَمَلئَِؽتِِه َو٪ُمُتبِِه َوُرُٞمؾِهِ ٪ُملٌّ آَمَن ٓمِوَّللهِ َوَمَلئَِؽتِِه َو٪ُمُتبِِه َوُرُٞمؾِهِ تعالى: 

النبي كما كأجاب [ ُٕٕ ، ]البقرة:ا٫ْمِٜمه َمْن آَمَن ٓمِوَّللهِ َوا٫ْمَقْوِم أِ٘مِر َواٙمََْلئَِؽِي َوا٫ْمؽَِتوِب َوا٫مـهبِق٤ِّمَ ا٫ْمِٜمه َمْن آَمَن ٓمِوَّللهِ َوا٫ْمَقْوِم أِ٘مِر َواٙمََْلئَِؽِي َوا٫ْمؽَِتوِب َوا٫مـهبِق٤ِّمَ 
 (:أف تؤمف با كمبلئكتو ككتبو كرسموحيف سئؿ عف اإليماف .) (ّ ) 

كاإليمػػػاف بالمبلئكػػػة يتضػػػمف التصػػػديؽ بكجػػػكدىـ، كأنيػػػـ عبػػػاد مكرمػػػكف، خمقيػػػـ ا لعبادتػػػو 
كتنفيػػػذ أكامػػػره، كاإليمػػػاف بأصػػػنافيـ كأكصػػػافيـ كأعمػػػاليـ التػػػي يقكمػػػكف بيػػػا حسػػػبما كرد فػػػي الكتػػػاب 

 ( ْ).لسنة، كاإليماف بفضميـ كمكانتيـ عند ا كا

:  كاإليماف بالمبلئكة ينتظـ في معافو

 أىحدىا: التصديؽ بكحكدىـ.

                                                           

 .ِٔٗٗ( حديثِِْٗ/ْئؽ،باب أحاديث متفرقة)مسمـ ،كتاب الزىد كالرقا( أخرجو ُ)
 .َٓحديث (ُٗ/ُ)ؿ عف اإليماف،كتاب اإليماف ،باب سؤاؿ جبريؿ الرسك ( أخرجو البخارمِ)
 المصدر السابؽ.( ّ)
 .ُٕٔاإلرشاد إلى صحيح االعتقاد صك ( انظر: ْ)



 اختبلؼ مبلئكة القبر كمكقفيا مف المؤمف كالكافر 

 ٕٖ 

 الفصؿ الثاني

ثبػات أنيػـ عبػاد ا كخمقػو كػاإلنس كالجػف، مػأمكركف مكمفػكف ال  كالثاني: إنزاليـ منػازليـ، كا 
لى جعػؿ ليػـ أمػدان بعيػدان. قدرىـ ا عميو، كالمكت عمييـ جائز، كلكف ا تعػاما يقدركف إال 

فػػبل يتكفػػاىـ حتػػى يبمغػػكه، كال يكصػػفكف بشػػيء يػػؤدم كصػػفيـ بػػو إلػػى إشػػراكيـ بػػا تعػػالى 
 جده، كال يدعكف آلية كما دعتيـ األكائؿ.

،الذيف اختػارىـ أنبيػاء ا يرسميـ إلى مف يشاء مف البشػر رسؿكالثالث: االعتراؼ بأف منيـ 
بػػػأف مػػػنيـ حممػػػة  االعتػػػراؼإلػػػى بعػػػض، كيتبػػػع ذلػػػؾ ، كقػػػد يجػػػكز أف يرسػػػؿ بعضػػػيـ كرسػػػؿ

العػػرش، كمػػنيـ الصػػافكف، كمػػنيـ خزنػػة الجنػػة، كمػػنيـ خزنػػة النػػار، كمػػنيـ كتبػػة األعمػػاؿ، 
آَمـــَن آَمـــَن كمػػنيـ الػػػذيف يسػػػكقكف السػػػحاب، كقػػػد كرد القػػػرآف بػػػذلؾ كمػػو أك بػػػأكثره، قىػػػاؿى تىعىػػػالىى: 

ِه َوا ُٞموُل ٓمََِم ُأْكِزَل إ٫َِمْقِه ِمْن َرٓمِّ ِه َواا٫مره ُٞموُل ٓمََِم ُأْكِزَل إ٫َِمْقِه ِمْن َرٓمِّ ]البقػرة: ٙمُْْمِمـُوَن ٪ُملٌّ آَمَن ٓمِوَّللِ َوَمََلئَِؽتِـِه، َو٪ُمُتبِـِه َوُرُٞمـؾِهِ ٙمُْْمِمـُوَن ٪ُملٌّ آَمَن ٓمِوَّللِ َوَمََلئَِؽتِـِه، َو٪ُمُتبِـِه َوُرُٞمـؾِهِ ا٫مره
ِٖٓ] ."(ُ). 

 مف ىـ المبلئكة؟
ػػػػػػاًت،           كفى ًلمطَّاعى ػػػػػػفيكفى بًػػػػػػذيكيكرىةو كىالى ًبأينيكثىػػػػػػةو. مييىسَّػػػػػػري ٍخميكقيػػػػػػكفى ًمػػػػػػفى النُّػػػػػػكًر، الى ييكصى ػػػػػػةي مى ًئكى اٍلمىبلى

كميكفى ًمفى الٍ  ًكتىابىػًة مىٍعصي تىٍدًبيًر اٍلكىٍكًف، كىًحٍفػًظ اٍلًعبىػاًد، كى ٍمًؽ كى كفى ًبًإٍذًف المًَّو ًفي شيؤيكًف اٍلخى ري مىعىاًصي ميسىخَّ
تىٍبًميًغو .ً  مىى اٍلكىٍحًي ًفي ًحٍفًظًو كى نىاءي عى ، أيمى ـٍ اًلًي أىٍعمى
(ِ) 

ًمقىًت اٍلمىبلىًئكىةي ًمفٍ :) كفي الحديث:  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو    (ّ) ( .نيكرو  خي
 أنكاع المبلئكة كأعماليـ : 

 إف لممبلئكة أعماال يقكمكف بيا في ىذا العالـ، كىـ أنكاع، كلكؿ نكع منيـ عمؿ، فمنيـ:      
 المككؿ بالكحي مف ا تعالى إلى رسمو عمييـ السبلـ، كىك جبريؿ عميو السبلـ. - ُ

يَل ٨َمنِ قاؿ تعالى:  ْٜمِ ا جِلِ يَل ٨َمنِ َمْن ٪َموَن ٢َمُدوًّ ْٜمِ ا جِلِ ٫َمُه ٢َمَٚم ٩َمْؾبَِك ٓمِنِْذِن اَّللهَِمْن ٪َموَن ٢َمُدوًّ ُه َكزه ٫َمُه ٢َمَٚم ٩َمْؾبَِك ٓمِنِْذِن اَّللهِكه ُه َكزه  [ٕٗ]اٍلبىقىرىًة:  كه
ًليُّوي كفي الحديث: ) ـٍ يىٍبعىًث المَّوي نىًبيِّا قىطُّ ًإالَّ كىىيكى كى لى ـي كى مىٍيًو السَّبلى ًليّْىى ًجٍبًريؿي عى   (ْ) (.قىاؿى فىًإفَّ كى

                                                           

عبد العمػي  ىػ( ، حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو : الدكتكرْٖٓ( انظر: شعب اإليماف لمبييقي، )المتكفى : ُ)
ـ   ََِّ -ىػػػ  ُِّْ: األكلػػى ، نشػػر: مكتبػػة الرشػػد لمنشػػر كالتكزيػػع بالريػػاض ، الطبعػػة ، عبػػد الحميػػد حامػػد
 .ِٔٗ، كمجمد لمفيارس (، ص  ُّ)  ُْعدد األجزاء : 

اًديػػػػًث النَّبىًكيَّػػػػًة ص ِ) ٍسػػػػبلىًميًَّة ًمػػػػفى اآٍليىػػػػاًت اٍلقيٍرآًنيَّػػػػًة كىاأٍلىحى : عبػػػػد الحميػػػػد محمػػػػد بػػػػف بػػػػاديس تػػػػأليؼ، ٖٗ( اٍلعىقىائًػػػػدي اإٍلً
لح رمضػاف، نشػر: مكتبػة الشػركة الجزائريػة مرازقػو بػكداكد ىػػ(، ركايػة: محمػد الصػاُّٗٓالصنياجي )المتػكفى: 

 .ُكشركاؤىما، الجزائر، الطبعة: الثانية، عدد األجزاء: 
 .ِِٔٗ(حديثِِْٗ/ْأخرجو مسمـ،كتاب الزىد كالرقائؽ،باب في أحاديث متفرقة)( ّ)
كالنشػػػر كالتكزيػػػع،  ( المسػػػند الجامع،حققػػػو كرتبػػػو كضػػػبط نصػػػو: محمػػػكد محمػػػد خميػػػؿ، نشػػػر: دار الجيػػػؿ لمطباعػػػةْ)

ـ،عػػػدد  ُّٗٗ-ىػػػػ  ُُّْبيػػػركت، الشػػػركة المتحػػػدة لتكزيػػػع الصػػػحؼ كالمطبكعػػػات، الككيػػػت، الطبعػػػة:األكلى،
 .ْٗٗٔ( حديثّٔٓ/ٗ) ِِاألجزاء:
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بَّ  المككؿ بالمطر كتصاريفو. -ِ ًديًث اٍبًف عى ًفي حى : ) اسو ًعٍندى الطَّبىرىاًنيّْ أىنَّوي كى مىى أىمّْ قىاؿى ًلًجٍبًريؿى عى
مىى النَّبىاًت كىاٍلقىٍطرً  : عى    (ُ) (.شىٍيءو ًميكىاًئيؿي ؟ قىاؿى

كر كىك إسرافيؿ عميو السبلـ. - ّ  المككؿ بالصُّ
مىٍييً كفي الحديث:)       : فىييكى يىٍنًزؿي ًباأٍلىٍمًر عى     (ِ) (. ـٍ كىأىمَّا ًإٍسرىاًفيؿي

 المككؿ بقبض األركاح، كىك ممؾ المكت كأعكانو. - ْ

٠ُموَن قاؿ تعالى:        َٓ ُيَػرِّ ْتُه ُرُٞمُؾـَو َوُهْم  ٠ُموَن َٗمتهى إَِذا َٖموَء َأَٗمَد٪ُمُم اٙمَْْوُت َٔمَو٨مه َٓ ُيَػرِّ ْتُه ُرُٞمُؾـَو َوُهْم  :  َٗمتهى إَِذا َٖموَء َأَٗمَد٪ُمُم اٙمَْْوُت َٔمَو٨مه  [ُٔ]اأٍلىٍنعىاـً

[، كىػـ ال ُٖألنعػاـ:]ا ُويْرِٞمل ٢مؾـقؽْم َٗمَػَظـيً ُويْرِٞمل ٢مؾـقؽْم َٗمَػَظـيً قاؿ الزجاج:" الرسؿ ىـ الحفظة أًلنو قػاؿ: 
، كال يعجزكف".  (ّ) يىٍغفيمكف كال يىتىكانىٍكفى

 المككمكف بحفظ عمؿ العبد ككتابتو سكاءن كاف خيرا أك شرا، كىـ الكراـ الكاتبكف. - ٓ

و٨مِظ٤َِم ٪مَِراًمو ٪َمؤمِب٤َِم َيْعَؾُؿوَن َمو َٔمْػَعُؾونَ قاؿ تعالى:  و٨مِظ٤َِم ٪مَِراًمو ٪َمؤمِب٤َِم َيْعَؾُؿوَن َمو َٔمْػَعُؾونَ َوإِنه ٢َمَؾْقُؽْم َْلَ  . [َُ]ااًلٍنًفطىاًر:  َوإِنه ٢َمَؾْقُؽْم َْلَ

ـٍ ًباٍلقىبىػاًئًح، أم: :" لآليػةقاؿ ابػف كثيػر فػي تفسػيره  ػا فىػبلى تيقىػاًبميكىي فىظىػة ًكرىامن ًئكىػةن حى ـٍ لىمىبلى مىػٍيكي فَّ عى كىاً 
. " ـٍ اًلكي ًميعى أىٍعمى ـٍ جى مىٍيكي ـٍ يىٍكتيبيكفى عى فىًإنَّيي
 (ْ)   

: قىاؿى رىسيكؿي المَّػًو  اًىدو قىاؿى ـٍ عىًف التَّعىرّْم فىاٍستىٍحييكا ًمٍف مىبلًئكىًة المَّػًو ًإفَّ المَّوى يى : )كعىٍف ميجى ٍنيىاكي
ـي  نىابىػًة الكراـ الكاتبيف الذيف ال يفارقكنكـ إال عند  الًَّذيفى مىعىكي : اٍلغىػاًئًط كىاٍلجى ػاالتو ًإٍحػدىل ثىػبلًث حى

ـٍ ًباٍلعىرىاًء فميستتر بثكبو، أك بخذمة حى  ديكي ، أىٍك ًببىًعيرًًه.كىاٍلغيٍسًؿ فىًإذىا اٍغتىسىؿى أىحى   (ٓ) (.اًئطو

 المككمكف بحفظ العبد في إقامتو كسفره، كنكمو كيقظتو، كفي جميع حاالتو، كىـ المعقّْبات. - ٔ

:  َوُهَو ا٫ْمَؼوِهُر ٨َمْوَق ٢ِمَبوِدِه َوُيْرِٞمُل ٢َمَؾْقُؽْم َٗمَػَظيً َوُهَو ا٫ْمَؼوِهُر ٨َمْوَق ٢ِمَبوِدِه َوُيْرِٞمُل ٢َمَؾْقُؽْم َٗمَػَظيً قاؿ تعالى:   [ ُٖ]اأٍلىٍنعىاـً

يي لآليػػةقػػاؿ القرطبػػي فػػي تفسػػيره  ًقيقىتيػػوي ::" )كى ٍرسىػػاؿي حى ػػًة. كىاإٍلً ًئكى فىظىػػةن( أىٍم ًمػػفى اٍلمىبلى ـٍ حى مىػػٍيكي ٍرًسػػؿي عى
كا ميػكا ًمػفى اٍلًحٍفػًظ الَّػًذم أيًمػري مى ػا حى ًئكىػًة ًبمى ًمؿى ًمػفى الرّْسىػالىًة، فىًإٍرسىػاؿي اٍلمىبلى ؽي الشٍَّيًء ًبمىا حي بًػًو،  ًإٍطبلى

                                                           

، دار النشر: مكتبة ابف تيمية  ِٓعدد األجزاء:،َُُِٔ( حديثّٕٗ/ُُ)المعجـ الكبير،أخرجو الطبراني في ( ُ)
 ، رقـ الطبعة:الثانية ، تحقيؽ :حمدم بف عبد المجيد السمفي،.، مدينة النشر:القاىرة

 .ُٔٓ( حديثُّٔ/ُ) ،فصؿ في معرفة المبلئكةفي  شعب اإليماف أخرجو البييقي( ِ)
عرابو، تأليؼ: إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبػك إسػحاؽ الزجػاج )المتػكفى: ّ) ىػػ(، نشػر: عػالـ ُُّ( معاني القرآف كا 

 (.ِٖٓ/ِ،) ٓـ، عدد األجزاء:  ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖاألكلى بيركت، الطبعة  –الكتب 
 (.ّْْ/ ٖ( تفسير القرآف العظيـ )ْ)
 .ْٕٗٗ( حديثٖٗ/ُُ)،في مسند ابف عباسالبزار أخرجو(ٓ)
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ـٍ لى  مىػػٍيكي فَّ عى ػػا فػػي قكلػػو تعػػالى: )كىاً  ـٍ ًمػػفى كىمى تىٍحفىظيييػػ ػػاؿى اٍلًعبىػػاًد كى ًئكىػػةن تىٍحفىػػظي أىٍعمى ( أىٍم مىبلى حػػاًفًظيفى
  (ُ) اآٍلفىاًت" .

ًة.  -ٕ ًفي يىٍكـً اٍلًقيىامى ـٍ كى فىيىاًتًي ٍؤًمًنيفى ًعٍندى كى كفى ًلٍممي ًمٍنييـي اٍلميبىشّْري  كى

ـَو اَّللهُ ُٕممه اقىاؿى تىعىػالىى:  ـَو اَّللهُ ُٕممه اإِنه ا٫مهِذيَن ٩َمو٫ُموا َرٓمُّ َزُكـوا إِنه ا٫مهِذيَن ٩َمو٫ُموا َرٓمُّ َٓ ََتْ ـو٨ُموا َو ٓه ََتَ ُل ٢َمَؾْقِفُم اٙمَََْلئَِؽُي َأ َزُكـوا ْٞمَتَؼوُموا َٔمَتـَزه َٓ ََتْ ـو٨ُموا َو ٓه ََتَ ُل ٢َمَؾْقِفُم اٙمَََْلئَِؽُي َأ ْٞمَتَؼوُموا َٔمَتـَزه

ِ٘مَرِة َو٫َمؽُ  ْٔ ْكَقو َوِِم ا َقوِة ا٫مدُّ ـهِي ا٫مهتِي ٪ُمـُْتْم ُٔمو٢َمُدوَن َكْحُن َأْو٫مَِقوُؤ٪ُمْم ِِم اْْلَ وا ٓمِوجْلَ ِ٘مَرِة َو٫َمؽُ َوَأْٓم٦ِمُ ْٔ ْكَقو َوِِم ا َقوِة ا٫مدُّ ـهِي ا٫مهتِي ٪ُمـُْتْم ُٔمو٢َمُدوَن َكْحُن َأْو٫مَِقوُؤ٪ُمْم ِِم اْْلَ وا ٓمِوجْلَ ْم ٨مِقَفـو َمـو ْم ٨مِقَفـو َمـو َوَأْٓم٦ِمُ

ًٓ ِمْن ٧َمُػوٍر َرِٗمقمٍ َٔمْشَتِفي َأْكُػُسُؽْم َو٫َمُؽْم َٔمْشَتِفي َأْكُػُسُؽْم َو٫َمُؽْم  ٢ُموَن ُكُز ًٓ ِمْن ٧َمُػوٍر َرِٗمقمٍ ٨مِقَفو َمو َٔمده ٢ُموَن ُكُز مىٍت:  ٨مِقَفو َمو َٔمده  [ُّ، َّ]فيصّْ

ًئكىػةي(، أم:"بيشىػراءى يبشػركنيـ عنػد المػكت كفػي  ـي اٍلمىبلى مىػٍيًي قاؿ الزجاج في قكلػو تعػالى: )تىتىنىػزَّؿي عى
كقت البعث فبل تىييكلييـ أىىكاؿي القيامة".
(ِ) 

نػػة الجنػػة، كمػػنيـ خزنػػة ا  -ٖ زى لنػػار، كمػػنيـ مبلئكػػة متنقّْمػػكف يتبعػػكف مجػػالس الخيػػر كالػػذكر، كمػػنيـ خى
فكؼ ال يفتركف، كقياـه  ال يتعبػكف، كمػنيـ غيػر مػف  كمنيـ المككؿ بالجباؿ، كمنيـ مبلئكة صي

ٓه ِذ٪ْمَرى ٫مِْؾَب٦َمِ ذكر  ٓه ُهَو َوَمو ِهَي إِ ٓه ِذ٪ْمَرى ٫مِْؾَب٦َمِ َوَمو َيْعَؾُم ُٖمـُوَد َرٓمَِّك إِ ٓه ُهَو َوَمو ِهَي إِ  [ ُّ]المدثر:  َوَمو َيْعَؾُم ُٖمـُوَد َرٓمَِّك إِ

( أم: مف كثرتيـ.كعف قتا       بّْؾى ًإال ىيكى نيكدى رى ا يىٍعمىـي جي مى دة )كى
 (ّ)  

 كنصكص ىذه األقساـ مف الكتاب كالسنة ال تخفى.      
 -مبلئكة القبر، ك كجكدىا :

كىـ المبلئكة الذيف يتكلكف العبد منذ لحظة نزكلو في القبر، فإف كاف مؤمنا صالحا أكرمكه،         
ف كاف طالحا عذبكه،   كسنفصؿ عف تمؾ المكاقؼ كبل في مكانيا بإذف ا .كا 

ا٫مّثوٓمـً ِم ا٫مّثوٓمـً ِم   يثّبـً اَّللّ ا٫ّمـذين آمــوْا ٓمـو٫ْمؼْوليثّبـً اَّللّ ا٫ّمـذين آمــوْا ٓمـو٫ْمؼْولكلقد أشار القرآف الكريـ إلػى كجػكد المبلئكػة فػي القبػر، 

ــرة ــّدْكقو وِم أ٘م ــوة ا٫م ــرةاْْلق ــّدْكقو وِم أ٘م ــوة ا٫م (، كلقػػد تحػػدثت سػػابقا عػػف ىػػذه اآليػػة كسػػبب نزكليػػا فػػي ِٕ)إبػػراىيـ: اْْلق
أنيا نزلت فػي عػذاب القبػر ،كأف ا يثبػت الػذيف آمنػكا عنػد سػؤاؿ المبلئكػة الفصؿ األكؿ،ككضح لنا 

 ليـ.
 
 
 

                                                           

 (.ٔ/ٕ( الجامع ألحكاـ القرآف الكريـ )ُ)
 (.ّٖٓ/ْ( معاني القرآف لمزجاج )جِ)
 (.ُّ/ِْ( تفسير الطبرم )جّ)
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 الفصؿ الثاني

فػي أحاديػث كثيػرة نػذكر  أما الحديث عف كجكد مبلئكة في القبر في السنة، بينو الرسكؿ 
 -منيا:

:)إذا قبر الميت أتػاه ممكػاف أسػكداف أزرقػاف يقػاؿ  قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  عف أبى ىريرة  -ُ
: منكر كلآلخر: نكير فيقكالف: ما كنت تقػكؿ فػي ىػذا الرجػؿ؟ فيقػكؿ: مػا كػاف يقػكؿ ألحدىما

ىك: عبػد ا كرسػكلو فيقػكالف: قػد كنػا نعمػـ أنػؾ تقػكؿ ىػذا، ثػـ يفسػح لػو فػي قبػره سػبعكف 
ذراعا في سبعيف، ثـ ينكر لو فيو فيقاؿ لو: نـ فيقكؿ: أرجع إلى أىمػي فػأخبرىـ؟ فيقػكؿ: نػـ 

 يكقظو إال أحب أىمو إليو، حتى يبعثو ا مف مضجعو ذلػؾ، فػإف كػاف كنـك العركس الذم ال
منافقػػا قػػاؿ: سػػمعت النػػاس يقكلػػكف فقمػػت مثمػػو ال أدرل فيقكلػػكف: قػػد عممنػػا أنػػؾ تقػػكؿ ذلػػؾ 
فيقاؿ لؤلرض: التئمي عميو فتمتئـ عميو فتختمؼ أضبلعو فبل يزاؿ فييا معذبا حتى يبعثػو ا 

  (ُ) مف مضجعو ذلؾ (

اسػػـ الممكػػػيف المػػػذيف يأتيػػػاف لمعبػػػد فػػي القبػػػر، ككصػػػؼ لنػػػا شػػػكميما  لقػػد بػػػيف لنػػػا الرسػػػكؿ         
 مبلئكة في القبر، ليا صفات معينة كتقـك بأعماؿ معينة. بكجكدكلكنيما، فالحديث يشيد 

: )كيأتيػو ممكػاف فيجمسػانو فيقػكالف لػو مػف ربػؾ  كفي حديث البراء بػف عػازب عػف الرسػكؿ  -ِ
فيقكالف لو كما دينؾ فيقكؿ ديني اإلسبلـ فيقكالف لػو مػا ىػذا الرجػؿ الػذم بعػث  فيقكؿ ربي ا

 .(ِ)فيكـ فيقكؿ ىك رسكؿ ا فيقكالف لو كما يدريؾ فيقكؿ قرأت كتاب ا كآمنت كصدقت( 

فبيف ىذا الحديث أف الممكيف يأتياف لمعبد فػي القبػر كيسػأالنو عػف ربػو، كدينػو، كعػف الرجػؿ         
 فييـ، كىذه داللة أخرل عمى كجكد المبلئكة في القبر. الذم بعث

" كاف في بني إسرائيؿ رجؿ قتؿ تسعة كتسعيف إنسانا، ثـ خرج يسأؿ فػأتى راىبػا، فقػاؿ: ألػو  -ّ
تكبة؟ فقاؿ: ال؛ فقتمػو، فجعػؿ يسػأؿ فقػاؿ لػو رجػؿ: ائػت قريػة كػذا ككػذا فأدركػو المػكت فنػاء 

ة كمبلئكة العذاب فػأكحى ا تعػالى إلػى ىػذه أف بصدره نحكىا، فاختصمت فيو مبلئكة الرحم
تقربي كأكحى ا إلى ىذه أف تباعدم، كقالكا: قيسكا ما بينيما فكجداه إلى ىػذه أقػرب بشػبر 

 (ّ)فغفر لو".

أما كجو الداللة في الحديث السابؽ فيي: أنو بيف لنػا أف ىنػاؾ مبلئكػة لمرحمػة كمبلئكػة أخػرل      
  جعؿ كبل منيا لحكمة، كفرؽ بينيما رحمة لمعباد.لمعذاب، كما دؿ عمى أف ا

                                                           

(حػػػديث ُِٗ/ّ)،كتػػػاب الجنائز،بػػػاب الترغيػػػب فػػػي سػػػؤاؿ العفػػػكحيح الترغيػػػب كالترىيبفػػػي صػػػأخرجػػػو األلبػػػاني (ُ)
 حديث حسف.كقاؿ  ،َّٔٓ

 .ّ( سبؽ تخريجو ص ِ)
 .َّْٕ( حديثُْٕ/ْأخرجو البخارم ، كتاب أحاديث األنبياء)( ّ)
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 الفصؿ الثاني

  (ُ)( :  ) أكحي إلي أنكـ تفتنكف في قبكركـكقكلو   -ْ

قػاؿ ابػػف عبػػد البػػر: " كأمػا قكلػػو: "أكحػػي إلػػي أنكػـ تفتنػػكف فػػي قبػػكركـ" فإنػو أراد فتنػػة الممكػػيف منكػػر    
ىػػػذا متػػػكاترة كأىػػػؿ السػػػنة كنكيػػػر حػػػيف يسػػػأالف العبػػػد مػػػف ربػػػؾ كمػػػا دينػػػؾ كمػػػف نبيػػػؾ كاآلثػػػار فػػػي 

  (ِ)كالجماعة كميـ عمى اإليماف بذلؾ كال ينكره إال أىؿ البدع "

ذلؾ الحديث كغيره مف األحاديث يبيف أف ىناؾ فتنة في القبر، كالمقصػكد بيػا سػؤاؿ الممكػيف كمػا     
 األكؿ، كىذا فيو إثبات كجكد مبلئكة في القبر. ؿبينا سابقان في الفص

  (ّ) ،كنكير" .رقاؿ: " الممكيف المذيف يأتياف في القبر: منك -رضي ا عنيما -كعف ابف عباس  

إف األحاديػػػث السػػػابقة التػػػي ذكرناىػػػا بينػػػت أنػػػو منػػػذ نػػػزكؿ الميػػػت فػػػي القبػػػر، يأتيػػػو ممكػػػاف 
كيسأالنو، كىؤالء ىػـ أكؿ المبلئكػة التػي تتػكلى أمػكر القبػر، كىنػاؾ غيػرىـ مػف المبلئكػة تتػكلى أمػر 

تعذيب. كىناؾ أحاديث كثيرة لـ نذكرىا تبيف أف لمقبر مبلئكة، كليا أعماؿ خاصػة تقػـك التكريـ أك ال
 بيا كتنفذ أمر ا تعالى.

 

 المطمب الثاني: عقيدة أىؿ السنة في اإليماف بالمبلئكة
مبلئكػػة ا سػػبحانو كتعػػالى عػػالـ غيبػػي ممػػا احتجػػب عػػف بصػػرنا كمػػا أخبػػر عنػػو الصػػادؽ 

كاإليماف بالغيب ىي السمة األكلػى  إخبار ا تعالى، كبإخبار رسكلو فيجب أف نؤمف ب األميف 
امل * َذ٫مِـَك امل * َذ٫مِـَك    :مف سمة المتقيف الذيف ييتدكف بيذا الكتاب المنزؿ مف عنػد ا  فقػد قػاؿ الحػؽ 

و َرَز٩ْمـَـوُهْم ا٫ْمؽَِتوُب ٓ َرْيَى ٨مِقِه ُهـدًى ٫مِْؾُؿتهِؼـ٤َم * ا٫مهـِذيَن ُيْمِمـُـوَن ٓمِو٫ْمَغْقـِى َوُيِؼقُؿـوَن اا٫ْمؽَِتوُب ٓ َرْيَى ٨مِقِه ُهـدًى ٫مِْؾُؿتهِؼـ٤َم * ا٫مهـِذيَن ُيْمِمـُـوَن ٓمِو٫ْمَغْقـِى َوُيِؼقُؿـوَن ا ـه ـَلَة َوَِم و َرَز٩ْمـَـوُهْم ٫مصه ـه ـَلَة َوَِم ٫مصه

 [ . ّ-ُ] البقرة: ُيـِْػُؼونَ ُيـِْػُؼونَ 
كبيػػػػػذا يفػػػػػارؽ المسػػػػػممكف المؤمنػػػػػكف غيػػػػػرىـ مػػػػػف الػػػػػذيف انحبسػػػػػكا فػػػػػي مضػػػػػيؽ ىػػػػػذا العػػػػػالـ 
المحسػػػكس، فمػػػـ يؤمنػػػكا إال بمػػػا تمتػػػد إليػػػو أبصػػػارىـ، كتسػػػمعو آذانيػػػـ، كتقػػػع عميػػػو سػػػائر حكاسػػػيـ، 

سكس، عكالـ أخرل، ىي أكسع مف ىذا العالـ، كبإيمانػو ىػذا فالمؤمف يؤمف بأف كراء ىذا العالـ المح

                                                           

 ،كقاؿ المحقؽ صحيح.ََِٖٔ( حديث ُِْ/  ّْ( أخرجو اإلماـ أحمد ) ُ)
 (.ِْٕ/  ِِ( التمييد )ِ)
ىػػػ(، ُُٗ( الحبائػػؾ فػػي أخبػػار المبلئػػؾ، تػػأليؼ: عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر، جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي )المتػػكفى: ّ)

 –تحقيؽ: خادـ السػنة المطيػرة أبػك ىػاجر محمػد السػعيد بػف بسػيكني زغمػكؿ، نشػر: دار الكتػب العمميػة، بيػركت 
 (.ٕٖ)ص ُـ، عدد األجزاء:  ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓلبناف، الطبعة: األكلى، 
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 الفصؿ الثاني

يزداد قربا كصمة با سبحانو كتعػالى الػذم خمػؽ ىػذه العػكالـ، كمػا يػزداد حبػا  كرغبػة فػي عبادتػو، 
 كحرصا عمى طاعتو، كخشية مف عقابو .

إجمػاالن، فإف أىؿ السنة كالجماعة يؤمنكف بالمبلئكػة كبكجػكدىـ  أما عقيدة أىؿ السنة بيـ:  
  (ُ)ك تفصيبلن. 

قاؿ ابف عبد البر: " كاآلثار في ىذا متكاترة كأىؿ السػنة كالجماعػة كميػـ عمػى اإليمػاف بػذلؾ 
ًئكىة "ً   (ِ)كال ينكره إال أىؿ البدع". يمىافي ًباٍلمىبلى مىٍينىا اإٍلً قاؿ الطحاكم:" فىًإفَّ اٍلكىاًجبى عى

(ّ)  

كػة كالنبيػيف، كيػؤمف بكػؿ مػا أخبػر بػو الرسػكؿ مثػؿ قاؿ ابف تيمية : " فيجػب اإليمػاف بالمبلئ
 (ْ)منكر كنكير ". 

إليماف بالمبلئكة فيتضمف اإليماف بيـ إجماال ا اأمقاؿ العبلمة الشيخ عبد العزيز بف باز: " 
كتفصػيبل، فيػؤمف المسػمـ بػػأف  مبلئكػة خمقيػـ لطاعتػو، ككصػػفيـ بػأنيـ عبػاد مكرمػكف، ال يسػػبقكنو 

َيْعَؾُم َمو َٓم٤ْمَ َأْيِدَيِْم َوَمو َ٘مْؾَػُفْم َوٓ َيْشَػُعوَن إِٓه ٙمَِـِن اْرَٔمَهـ َوُهـْم ِمـْن َيْعَؾُم َمو َٓم٤ْمَ َأْيِدَيِْم َوَمو َ٘مْؾَػُفْم َوٓ َيْشَػُعوَن إِٓه ٙمَِـِن اْرَٔمَهـ َوُهـْم ِمـْن عممكف بالقكؿ كىـ بأمره ي

  (ٓ) [.ِٖ. ]األنبياءَ٘مْشَقتِِه ُمْشِػُؼونَ َ٘مْشَقتِِه ُمْشِػُؼونَ 

قاؿ العبلمة الشيخ ابف عثيمييف: " نؤمف بأنيـ عالـ غيبي ال يشاىدكف، كقد يشاىدكف، إنما 
مخمكقكف مف نكر مكمفكف بما كمفيـ ا بو مف العبػادات كىػـ خاضػعكف   األصؿ أنيـ عالـ غيبي

 ،أتػػـ الخضػػكع َــْمَمُرون ــْمَمُرونَ ٓ َيْعُصــوَن اَّللهَ َمــو َأَمــَرُهْم َوَيْػَعُؾــوَن َمــو ُي [، كػػذلؾ نػػؤمف ٔ]التحػػريـ:  ٓ َيْعُصــوَن اَّللهَ َمــو َأَمــَرُهْم َوَيْػَعُؾــوَن َمــو ُي
ما  بأسماء مف عممنا بأسمائيـ كنؤمف بكظائؼ مف عممنا بكظائفيـ كيجب عمينا أف نؤمف بذلؾ عمى

                                                           

: عبػػد ا بػػف عبػػد الحميػػد األثػػرم، تػػأليؼ( انظػػر: اإليمػػاف حقيقتػػو، خكارمػػو، نكاقضػػو عنػػد أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة، ُ)
مراجعػػة كتقػػديـ: فضػػيمة الشػػيخ الػػدكتكر عبػػد الػػرحمف بػػف صػػالح، نشػػر: مػػدار الػػكطف لمنشػػر، الريػػاض الطبعػػة: 

 .ُُّص ُـ، عدد األجزاء:  ََِّ -ىػ  ُِْْاألكلى، 
 (. ِْٕ/  ِِ)( التمييد ِ)
 .َِْ( شرح العقيدة الطحاكية صّ)
( قاعدة جميمة في التكسؿ كالكسيمة ، تأليؼ: تقي الديف أبك العباس أحمد بػف عبػد الحمػيـ بػف عبػد السػبلـ بػف عبػد ْ)

ىػػ(، تحقيػؽ: ربيػع بػف ىػادم ِٖٕا بف أبػي القاسػـ بػف محمػد ابػف تيميػة الحرانػي الحنبمػي الدمشػقي )المتػكفى: 
ىػػ، عػدد ََُِ -ىػػ ُِِْعجمػاف، الطبعػة: األكلػى )لمكتبػة الفرقػاف(  –دخمي، نشر: مكتبة الفرقػاف عمير الم
 (.ِٓٗ/  ُ،  كانظر مجمكع الفتاكل ) ِِْ، صُاألجزاء: 

ىػػػ(، نشػػر: الجامعػػة َُِْ( العقيػػدة الصػػحيحة كمػػا يضػػادىا تػػأليؼ: عبػػد العزيػػز بػػف عبػػد ا بػػف بػػاز )المتػػكفى: ٓ)
ـ، عػدد األجػزاء:  ُٕٓٗىػػ/ ينػاير ُّٓٗالمنكرة، الطبعة: السنة السابعة العدد الثالث محـر  اإلسبلمية بالمدينة

 .ٖص ُ
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 الفصؿ الثاني

ممنػػػا". كقػػػاؿ محمػػػد رضػػػا: " اإليمػػػاف بالمبلئكػػػة ىػػػك الػػػركف الثػػػاني مػػػف أركػػػاف اإليمػػػاف، فيجػػػب   (ُ)عي
  (ِ)اإليماف بيـ إجماالن كبمف كردت النصكص بأسمائيـ أك صفاتيـ تفصيبلن" . 

كبيف الشيخ العبلمة ابف سعدم أف اإليمػاف بالمبلئكػة كأكصػافيـ كنعػكتيـ عقيػدة راسػخة فػي 
 (ّ) ف، كال ينكر ذلؾ أحد إال الزنادقة المنكريف لكجكد ا سبحانو كتعالى.نفكس المسممي

قػػاؿ اإلمػػاـ محمػػد بػػف عبػػد الكىػػاب: "أشػػيد ا كمػػف حضػػرني مػػف المبلئكػػة، كأشػػيدكـ أنػػي  
  (ْ) الناجية أىؿ السنة كالجماعة، مف اإليماف با كمبلئكتو ككتبو كرسمو". ةأعتقد ما اعتقدتو الفرق

يمػػاف بالمبلئكػػة كمػػا يػػدخؿ تحتػػو يكػػاد ال يكػػكف مكضػػع خػػبلؼ بػػيف أىػػؿ السػػنة نػػرل أف اإل
  (ٓ) كغيرىـ، فالقكؿ فيو متفؽ عميو تماما بيف غالبية الفرؽ المنتسبة لئًلسبلـ.

تمؾ ىي عقيدة أىؿ السنة كالجماعة باإليماف بالمبلئكػة، فعقيػدتيـ كاضػحة كضػكح الشػمس،  
كينكػػركف بعضػػو، كلػػـ نسػػمع أحػػدا مػػف السػػمؼ أك مػػف عممػػاء فأىػػؿ السػػنة ال يؤمنػػكف بػػبعض الكتػػاب 

األمػػة أنكػػر كجػػكد المبلئكػػة، أك أعمػػاليـ، أك صػػفاتيـ، بػػؿ عقيػػدتيـ ىػػك اإليمػػاف بكػػؿ مػػا أخبػػر بػػو 
امل* َذ٫مَِك ا٫مؽَِتوُب امل* َذ٫مَِك ا٫مؽَِتوُب الكتاب كالسنة  دكف الخكض في الكيفية، كىـ الذيف ينطبؽ عمييـ قكلو تعػالى: 

و َرَز٩ْمـَـوُهْم ُيـِْػُؼـونَ َٓ َرْيَى ٨مِقِه ُهًدى ٫مِؾْ َٓ َرْيَى ٨مِقِه ُهًدى ٫مِؾْ  ـه ـََلَة َوَِم و َرَز٩ْمـَـوُهْم ُيـِْػُؼـونَ ُؿتهِؼ٤َم * ا٫مهِذيَن ُيْمِمـُوَن ٓمِو٫مَغْقِى َوُيِؼقُؿوَن ا٫مصه ـه ـََلَة َوَِم .  ُؿتهِؼ٤َم * ا٫مهِذيَن ُيْمِمـُوَن ٓمِو٫مَغْقِى َوُيِؼقُؿوَن ا٫مصه

  {.ّ-ُالبقرة: }

كالغيػػب ىػػك اإليمػػاف بكػػؿ مػػا غػػاب عػػف اإلحسػػاس، كيػػدخؿ فػػي ذلػػؾ اإليمػػاف بػػا كأسػػمائو 
مبلئكتػػو كاليػػـك اآلخػػر يتضػػمف اإليمػػاف كصػػفاتو، كمبلئكتػػو، كالجنػػة كالنػػار، فاإليمػػاف بػػا كبرسػػمو ك 

 (ٔ) بالغيب، كىذا أصؿ اإليماف.
                                                           

 .ْٔ( شرح العقيدة الكاسطية البف عثيميف ص ُ)
: تػػػامر محمػػػد محمػػػكد متػػػكلي، نشػػػر: دار ماجػػػد عسػػػيرم، تػػػأليؼ( مػػػنيج الشػػػيخ محمػػػد رشػػػيد رضػػػا فػػػي العقيػػػدة، ِ)

 .  ّٗٔ، ص ُدد األجزاء: ـ، عََِْ-ىػُِْٓالطبعة: األكلى 
( تيسػػير الكػػريـ الػػرحمف فػػي تفسػػير كػػبلـ المنػػاف، تػػأليؼ: عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر بػػف عبػػد ا السػػعدم )المتػػكفى: ّ)

ـ َََِ-ىػػ َُِْىػ(، تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعػة: األكلػى ُّٕٔ
 .ِٗص  ُ، عدد األجزاء: 

ىػػػ، عػػدد  ُِْٓكىابيػػة، تػػأليؼ: د. ناصػػر بػػف عبػػد الكػػريـ العقػػؿ، نشػػر: دار كنػػكز أشػػبيمية لمنشػػر ( إسػػبلمية ال ْ)
 .ُُْ، صُاألجزاء: 

( انظر: التنبييات المطيفة فيمػا احتػكت عميػو الكاسػطية مػف المباحػث المنيفػة ، تػأليؼ: أبػك عبػد ا، عبػد الػرحمف ٓ)
الرياض، الطبعة:  –ىػ(، نشر: دار طيبة ُّٕٔتكفى: بف ناصر بف عبد ا بف ناصر بف حمد آؿ سعدم )الم

 .ٖ، صُ، عدد األجزاء: ُّٔىػ، الصفحات: ُُْْاألكلى، 
 (. )رسالة في عالـ الظاىر كالباطف(ِِّ/ُّ(انظر: مجمكع الفتاكل)ٔ)
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 المطمب الثالث: شبيات منكرم مبلئكة القبر، كالرد عمييـ
 منكركف المبلئكة 

 المنكركف لممبلئكة بشكؿ عاـ! أكال: 

لقػػػد أنكػػػر الفبلسػػػفة  كجػػػكد المبلئكػػػة، لػػػذلؾ ال يؤمنػػػكف بيػػػا، كال يعرفكنيػػػا، كال يؤمنػػػكف بػػػأم 
ىـ مػا يتصػكره العقػؿ، فػبل تكصػؼ بزمػاف، أك بمكػاف، كلػيس ندليـ، كال بأعماليـ، كالمبلئكة ع فةص

ليا كجكد ال في األرض كال في السماء، كال داخؿ ىذا العالـ كال خارجو، كمنيـ الػبعض الػذيف تقربػكا 
 (ُ)إلى اإلسبلـ يعتقدكف أف المبلئكة ىي قكل الخير الكامنة في اإلنساف. 

كر قكـ مف الػزائغيف كػكف المبلئكػة أجسػاما ،كقػالكا أنيػا قػكة كامنػة فػي المخمكقػات، كلقد أن  
 (ِ) .القكة تتصؼ بالخير تمؾ

كمف الذيف أنكركا كجكد المبلئكة الزنادقة المنكركف لكجكد ا تعالى فإنيـ ينكػركف المبلئكػة 
ريفان بعيػدان عػف الحقيقػة كىػي: حقيقة، كينكركف خبر ا كرسكلو عنيـ، كيفسركف المبلئكة تفسيران كتح

أف المبلئكة ىي القكل الخيرية كالصفات الحسنة المكجكدة في اإلنسػاف، كغرضيـ مػف ىذا التحريؼ 
 (ّ)دفػع الشنعة عنيـ، كقد ازدادكا بيػذا التحػريؼ شران إلى شرىـ. 

 

 ثانيا: المنكركف لمبلئكة القبر كأعماليا!!

بكجكدىػا فػي  الذيف أنكركا كجػكد مبلئكػة القبػر، فمػك آمنػكاىـ ؛الذيف أنكركا عذاب القبرإف   
كلكف لما أنكػركا مبلئكػة القبر،أنكػركا بػذلؾ أعمػاليـ فػي  ،بعذاب القبرالقبر،ألتبعكا إيمانيـ التصديؽ 

 .القبر

                                                           

: العػػػرش، تػػػأليؼ: شػػػمس الػػػديف أبػػػك عبػػػد ا محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف عثمػػػاف بػػػف قىاٍيمػػػاز الػػػذىبي )المتػػػكفى :( انظػػػرُ)
ىػ(، تحقيؽ: محمد بف خميفػة بػف عمػي التميمػي، نشػر: عمػادة البحػث العممػي بالجامعػة اإلسػبلمية، المدينػة ْٖٕ

 (.ْْ/ ُ، )ِـ، عدد األجزاء: ََِّىػ/ُِْْالمنكرة، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: الثانية، 
 .ّٗ( انظر: شرح ثبلثة األصكؿ البف عثيميف ص ِ)
لرحمف بف سعدم كجيكده في تكضيح العقيدة ، تأليؼ : عبد الػرزاؽ بػف عبػد المحسػف البػدر  ( انظر: الشيخ عبد اّ)

ىػػ/ ُُْٖ -العدد الرابػع -نشر: مكتبة الرشد، الرياض، المممكة العربية السعكدية ،الطبعة: السنة الحادية عشرة
 .ُِّ،صُـ ،عدد األجزاء: ُٖٗٗ
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ػػذىابى القبػػر كسػػعتو كضػػيقو، كككنػػو حفػػرة مػػف حفػػر النػػار، أك  أنكػػركا اعى فالمبلحػػدة كالزنادقػػة ي
ة، كأنكركا جمكس الميت في قبره، كقػد اعتمػدكا عمػى تجػارب كيميائيػة بكضػع ركضة مف رياض الجن

بعػػض المػػكاد التػػي تحفػػظ الجمػػد، كقػػامكا بكشػػؼ القبػػكر ليػػركا مػػا فيػػو مػػف عػػذاب لؤلمػػكات فمػػـ يجػػدكا 
 .(ُ)ىذا ما قالو عنيـ السفاريني  ،لمعذاب ان مبلئكة تضرب كلـ يركا عمى األمكات آثار 

نيػػـ اعتمػػدكا عمػػى دليػػؿ عقمػػي كصػػكرم كلػػـ يؤمنػػكا بالغيػػب الػػذم ككجػػو الداللػػة فػػي قكلػػو: أ
ذا نفػكا عػذاب القبػر تضػمف أخبر بو النبي  ، فإذا أثبتػكا عػذاب القبػر، أثبتػكا بػذلؾ مبلئكػة القبػر، كا 

ذلؾ نفييـ لممبلئكة التي تقػـك بالعػذاب؛ ألنيػـ يبنػكف عقيػدتيـ عمػى المحسػكس، فيػـ لػـ يؤمنػكا بػذلؾ 
 يء.لعدـ مشاىدتيـ أم ش

 

 الرد عمى منكرم كجكد المبلئكة :

جماع المسمميف. إف في إنكارىـ تكذيب لكتاب ا تعالى، كسنة رسكلو   كا 

ف نصكص الكتاب مميئة بالحديث عنيـ كعف أعماليـ كصفاتيـ، ككذلؾ كتب السنة مميئة  كا 
كمنيـ ال عف كجكد مبلئكة بشكؿ عاـ ليـ أعماليـ، كمنيـ مف في السماء كمنيـ مف في األرض 

ٓه ُهوَ  :يعممو إال ا، قاؿ تعالى َك إِ ٓه ُهوَ َوَمو َيْعَؾُم ُٖمـُوَد َرٓمِّ َك إِ  .[ُّ]المدثر:  َوَمو َيْعَؾُم ُٖمـُوَد َرٓمِّ

َْرِض َٖمو٢ِمـِل اٙمََْلئَِؽـِي ُرُٞمـًَل ُأوِْم َأْٖمـَِحـٍي  قاؿ ا تعػالى: ْٕ ََمَواِت َوا ْؿُد َّللِهِ ٨َمو٠مِِر ا٫مسه َْرِض َٖمو٢ِمـِل اٙمََْلئَِؽـِي ُرُٞمـًَل ُأوِْم َأْٖمـَِحـٍي اْْلَ ْٕ ََمَواِت َوا ْؿُد َّللِهِ ٨َمو٠مِِر ا٫مسه اْْلَ

 [ .ُ]فاطر:  َمْثـَى َوُٕمَلَث َوُرَٓموعَ َمْثـَى َوُٕمَلَث َوُرَٓموعَ 

ـُٓموَن ُوُٖمـوَهُفْم َوَأْدَٓمـوَرُهمْ تعػالى : كقاؿ ـُٓموَن ُوُٖمـوَهُفْم َوَأْدَٓمـوَرُهمْ َو٫َمْو َٔمـَرى إِْذ َيَتـَوّمه ا٫مهـِذيَن ٪َمَػـُروا اٙمََْلئَِؽـُي َيْْضِ  َو٫َمْو َٔمـَرى إِْذ َيَتـَوّمه ا٫مهـِذيَن ٪َمَػـُروا اٙمََْلئَِؽـُي َيْْضِ
 [.َٓ]األنفاؿ: 

ــوا  كقػػاؿ: ــِدَيِْم َأْ٘مِرُٖم ــُطو َأْي ــُي َٓموِٞم ــْوِت َواٙمََْلئَِؽ ــَراِت اٙمَْ ــوٙمُِوَن ِِم ٧َمَؿ ــَرى إِِذ ا٫مظه ــْو َٔم ــوا َو٫َم ــِدَيِْم َأْ٘مِرُٖم ــُطو َأْي ــُي َٓموِٞم ــْوِت َواٙمََْلئَِؽ ــَراِت اٙمَْ ــوٙمُِوَن ِِم ٧َمَؿ ــَرى إِِذ ا٫مظه ــْو َٔم َو٫َم

 [ .ّٗنعاـ: ]األ  َأْكُػَسُؽمُ َأْكُػَسُؽمُ 

ـقه َوُهـَو ا٫ْمَعـ٣ِمُّ ا٫ْمَؽبِـٛمُ  كقاؿ: ُؽـْم ٩َمـو٫ُموا اْْلَ َع ٢َمْن ٩ُمُؾوُِّبِْم ٩َمو٫ُموا َمـوَذا ٩َمـوَل َرٓمُّ ـقه َوُهـَو ا٫ْمَعـ٣ِمُّ ا٫ْمَؽبِـٛمُ َٗمتهى إَِذا ٨ُمزِّ ُؽـْم ٩َمـو٫ُموا اْْلَ َع ٢َمْن ٩ُمُؾوُِّبِْم ٩َمو٫ُموا َمـوَذا ٩َمـوَل َرٓمُّ  َٗمتهى إَِذا ٨ُمزِّ
 [ .ِّ]سبأ اآلية: 

                                                           

 (.َِ/ ِ( انظر: لكامع األنكار البيية )ُ)
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ُٔمْم ٨َمــِْعَم ُٔمْم ٨َمــِْعَم َواٙمََْلئَِؽُي َيْدُ٘مُؾوَن ٢َمَؾـْقِفْم ِمـْن ٪ُمـلِّ َٓمـوٍب َٞمـَلٌم ٢َمَؾـْقُؽْم ٓمِـََم َصـَٜمْ َواٙمََْلئَِؽُي َيْدُ٘مُؾوَن ٢َمَؾـْقِفْم ِمـْن ٪ُمـلِّ َٓمـوٍب َٞمـَلٌم ٢َمَؾـْقُؽْم ٓمِـََم َصـَٜمْ كقاؿ في أىؿ الجنة: 

ارِ  ارِ ٢ُمْؼَبى ا٫مده  [ .ِْ-ِّ]الرعد:  ٢ُمْؼَبى ا٫مده

اآليػػات السػػػابقة بينػػػت أف المبلئكػػة ليػػػـ كجػػػكد فػػي ىػػػذا الكػػػكف، كليػػـ مكػػػاف فػػػي السػػػماكات  
 يـك القيامة . إلىكاألرض، كليـ أعماؿ في القبر، بؿ تتكلى أمر المتكفى منذ لحظة النزاع 

: كىافى النَّ  ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى : ًبيُّ كعى ؟ قىػاؿى ػافي ػا اإًليمى : مى ا ًلمنَّاًس، فىأىتىاهي ًجٍبًريؿي فىقىػاؿى  بىاًرزنا يىٍكمن
تيٍؤًمفى ًباٍلبىٍعًث( . ًمًو كى ريسي ًبًمقىاًئًو، كى كيتيًبًو، كى مىبلىًئكىًتًو، كى  (ُ) )اإًليمىافي أىٍف تيٍؤًمفى ًبالمًَّو كى

ف، فمػك لػـ يكػف ليػـ كجػكد لمػا دعانػا إلػى فالحديث يبيف لنا أف اإليماف بيـ مف أركػاف اإليمػا
 اإليماف بيـ، بؿ ال يؤمف العبد إال إذا آمف بيـ كصدؽ أخبارىـ.

قاؿ ابف عثيميف عنيـ :" كآخركف مككمكف بسؤاؿ الميت بعد االنتياء مف تسميمو إلى مثكاه، 
ًُ اَّللهُ ا٫مه يأتيو ممكاف يسأالنو عف ربو كدينو كنبيو في قكلو تعالى:  ًُ اَّللهُ ا٫مه ُيثَبِّ ًِ ِِم ُيثَبِّ ًِ ِِم ِذيَن آَمـُوا ٓمِو٫ْمَؼْوِل ا٫مثهوٓمِ ِذيَن آَمـُوا ٓمِو٫ْمَؼْوِل ا٫مثهوٓمِ

ْكَقو َوِِم أِ٘مَرِة َوُيِضلُّ اَّللهُ ا٫مظهوٙم٤َِِم َوَيْػَعُل اَّللهُ َمو َيَشوءُ  َقوِة ا٫مدُّ ْكَقو َوِِم أِ٘مَرِة َوُيِضلُّ اَّللهُ ا٫مظهوٙم٤َِِم َوَيْػَعُل اَّللهُ َمو َيَشوءُ اْْلَ َقوِة ا٫مدُّ كمنيـ المبلئكة   {12:إبراهيم} اْْلَ

ارِ َيْدُ٘مُؾوَن ٢َمَؾْقِفْم ِمْن ٪ُملِّ َٓموٍب َٞمَلٌم ٢َمَؾْقُؽْم ٓمََِم َيْدُ٘مُؾوَن ٢َمَؾْقِفْم ِمْن ٪ُملِّ َٓموٍب َٞمَلٌم ٢َمَؾْقُؽْم ٓمََِم  المككمكف بأىؿ الجنة: ُٔمْم ٨َمـِْعَم ٢ُمْؼَبى ا٫مده ارِ  َصَٜمْ ُٔمْم ٨َمـِْعَم ٢ُمْؼَبى ا٫مده   َصَٜمْ

  (ِ)[.ِْ]الرعد: 
 

 -حكـ منكر المبلئكة :
 الكفر كالضبلؿ البعيد -ُ

 قاؿ عمماء المسػمميف: " مػف كفػر بيػذا الػركف مػف أركػاف اإليمػاف فقػد كفػر بػا، قػاؿ تعػالى:
 َْٓمِعقًداَوَمْن َيْؽُػْر ٓمِوَّللهِ َوَمََلئَِؽتِِه َو٪ُمُتبِِه َوُرُٞمؾِِه َوا٫مْ َوَمْن َيْؽُػْر ٓمِوَّللهِ َوَمََلئَِؽتِِه َو٪ُمُتبِِه َوُرُٞمؾِِه َوا٫م ًٓ ِ٘مِر ٨َمَؼْد َضله َضََل ْٔ ًٓ َٓمِعقًداَقْوِم ا ِ٘مِر ٨َمَؼْد َضله َضََل ْٔ [ ُّٔ]النسػاء:  َقْوِم ا

ككصػػػفو بالبعػػػد فػػػي الضػػػبلؿ. فػػػدؿ ذلػػػؾ أف  فػػػأطمؽ ا تعػػػالى الكفػػػر عمػػػى مػػػف أنكػػػر ىػػػذه األركػػػاف،
  (ّ)اإليماف بالمبلئكة ركف عظيـ مف أركاف اإليماف كأف تركو مخرج مف الممة ". 

                                                           

 .َٓ( حديث  ُٗ/ُرجو البخارم )( أخُ)
ىػػػ( نشػػر:الجامعة ُُِْ( عقيػػدة أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة ،تأليؼ:محمػػد بػػف صػػالح بػػف محمػػد العثيمػػيف )المتػػكفى: ِ)

 .ُٕىػ، ص  ُِِْ،ط: الرابعة، ُاإلسبلمية المدينة المنكرة، عدد األجزاء:
، نشػر: كزارة الشػؤكف اإلسػبلمية كاألكقػاؼ ( أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسػنة ، المؤلػؼ: نخبػة مػف العممػاءّ)

، عدد األجزاء: َّٗىػ، عدد الصفحات: ُُِْالمممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى،  -كالدعكة كاإلرشاد 
 (.َُٔ) ص ُ
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 إنكار المبلئكة مف نكاقض اإليماف -ِ

ف مف نكاقض اإليماف إنكار كجكد المبلئكػة، أك سػب المبلئكػة كاالسػتيزاء بيػـ، كبإنكػارىـ  كا 
كجػػػكد المبلئكػػػة ىػػػك تكػػػذيب كجحػػػكد لؤلدلػػػة الصػػػحيحة الصػػػريحة مػػػف الكتػػػاب كالسػػػنة، فقػػػد تػػػكاترت 
نصػػكص القػػرآف الكػػريـ كالسػػنة النبكيػػة فػػي الحػػديث عػػف المبلئكػػة، كمػػف ثػػـ فػػإف كجػػكد المبلئكػػة أمػػر 

  (ُ)كمعمـك باالضطرار مف ديف اإلسبلـ.  متكاتر

يقػػكؿ السػػعدم :" اإليمػػاف بالمبلئكػػة كاليػػتـ اإليمػػاف إال باإليمػػاف بمبلئكتػػو سػػبحانو كتعػػالى، 
 (ِ)أحد أصكؿ اإليماف، كال يتـ اإليماف با ككتبو كرسمو إال باإليماف بالمبلئكة".

 

 لكاـز فاسدة مف إنكار المبلئكة -ّ

نكػػار األركاح، كذلػػؾ يسػػتمـز إنكػػار اليػػػكـ كيمػػـز مػػف إنكػػار الم بلئكػػة إنكػػار الػػػكحي كالنبػػكة كا 
  (ّ. ) اآلخر

كمػػا أف إنكػػار المبلئكػػة منػػاقض لئليمػػاف بالكتػػب المنزلػػة، فاإليمػػاف بالكتػػب يتضػػمف اإلقػػرار بيػػا    
نكػػار المبلئكػػة كالجػػف ىػػك تكػػذيب كجحػػكد آليػػات ا تعػػالى، فيػػك ينػػاقض ىػػذا اإلقػػرار  كتصػػديقيا، كا 

التصديؽ، كمف ثـ فقد تكعد ا تعالى أكلئؾ المنكريف آلياتو، المكذبيف بيا بالعذاب المييف كالخمكد ك 
ـََمء  في نار جينـ، قاؿ سػبحانو: ـْم َأْٓمـَواُب ا٫مسه وْا ٢َمـَْفو َٓ ُٔمَػتهُح ََلُ ُٓموْا ٓمِآَيؤمِـَو َواْٞمَتْؽَٜمُ ـََمء إِنه ا٫مهِذيَن ٪َمذه ـْم َأْٓمـَواُب ا٫مسه وْا ٢َمـَْفو َٓ ُٔمَػتهُح ََلُ ُٓموْا ٓمِآَيؤمِـَو َواْٞمَتْؽَٜمُ إِنه ا٫مهِذيَن ٪َمذه

ـهَي َٗم  ـهَي َٗم َوَٓ َيْدُ٘مُؾوَن اجْلَ َقوِط َو٪َمَذ٫مَِك َكْجِزي اٙمُْْجِرِم٤َم َوَٓ َيْدُ٘مُؾوَن اجْلَ َؿُل ِِم َٞممِّ اْْلِ ٍَ اجْلَ
َقوِط َو٪َمَذ٫مَِك َكْجِزي اٙمُْْجِرِم٤َم تهى َيؾِ َؿُل ِِم َٞممِّ اْْلِ ٍَ اجْلَ
 (ْ).[َْ]األعراؼ: تهى َيؾِ

 

 

 

 
                                                           

( انظػػر: نػػكاقض اإليمػػاف القكليػػة كالعمميػػة ، تػػأليؼ:  عبػػد العزيػػز بػػف محمػػد بػػف عمػػي العبػػد المطيػػؼ، نشػػر: مػػدار ُ)
 (.َُِ)ص ُىػ، عدد األجزاء: ،ُِْٕلمنشر، الطبعة: الثالثة  الكطف

 (.َُِ(  تفسير السعدم:)صِ)
( تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(،تػأليؼ: محمػد رشػيد بػف عمػي رضػا بػف محمػد شػمس الػديف بػف محمػد بيػاء ّ)

ية العامػػة لمكتاب،سػػنة ىػػػ(،نشر: الييئػػة المصػػر ُّْٓالػػديف بػػف مػػنبل عمػػي خميفػػة القممػػكني الحسػػيني )المتػػكفى: 
 (.ِٗ/ِجزءا ) ُِـ، عدد األجزاء:  َُٗٗالنشر: 

 ُُِ( نكاقض اإليماف القكلية كالعممية صْ)
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 املبحث انثاوي
 مىقف املالئكت مه املؤمه وانكافس يف انقرب 

 
 كفيو مطمباف

 المطمب األكؿ: مكقػؼ المبلئكة مف المؤمف في القبػر.
 كافر في القػبر.المطمب الثاني: مكقػؼ  المبلئكة مف ال
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 المبحث الثاني
 مكقؼ المبلئكة مف المؤمف كالكافر

تحدث فػػي ىػػذا المبحػػث بػػإذف ا تعػػالى عػػف مبلئكػػة القبػػر كمكقفيػػا مػػف المػػؤمف كالكػػافر سػػن
منذ المكت كحتى لحظة البعث لنبيف أف كجكد المبلئكة في القبػر حػؽ، كأف ليػـ أعمػاال يقكمػكف بيػا 

ف أف المبلئكػػة التػػي تبشػػر المػػؤمف كتكرمػػو كالتػػي تسػػمى مبلئكػػة الرحمػػة، غيػػر مػػع الميػػت،  كسػػنبي
 كىي ما يطمؽ عمييا مبلئكة العذاب . عاصيفالمبلئكة التي تعذب الكافر، أك العباد ال

 

 المطمب األكؿ: مكقؼ المبلئكة مف المؤمف
كمنزلتيـ عند  إف مف رحمة ا تعالى كتكريمو لممؤمنيف  أف جعؿ ليـ مبلئكة تميؽ بمقاميـ

ا، كقد جعؿ لتمؾ المبلئكة صفات رائعة تدؿ عمى الرحمة كالعطؼ كالميف، كجعػؿ ليػا أعماليػا مػع 
 لى يـك البعث .ا  العبد الصالح منذ لحظة النزاع، ثـ النزكؿ في القبر، ك 

 أكال: مكقؼ المبلئكة مف المؤمف عند النزاع 

وُهُم اٙمََْلقاؿ تعالى:  وُهُم اٙمََْلا٫مهِذيَن َٔمَتَو٨مه َي ٓمِـََم ٪ُمـْـُتْم ا٫مهِذيَن َٔمَتَو٨مه ــه َي ٓمِـََم ٪ُمـْـُتْم ئَِؽُي ٠َمقِّب٤َِم َيُؼو٫ُموَن َٞمَلٌم ٢َمَؾْقُؽُم اْدُ٘مُؾـوا اجْلَ ــه ئَِؽُي ٠َمقِّب٤َِم َيُؼو٫ُموَن َٞمَلٌم ٢َمَؾْقُؽُم اْدُ٘مُؾـوا اجْلَ

 [ ِّ]النحؿ:  َٔمْعَؿُؾونَ َٔمْعَؿُؾونَ 

ـي " أم:  مىػػٍيكي عنػػد المػػكت. يسػػمّْـ عميػػو قػػاؿ البػػراء بػػف عػػازب فػػي معنػػى قكلػػو تعػػالى: " سىػػبلـه عى
  (ُ) ممؾ المكت ًإذا دخؿ عميو".

حَّ  قىاؿى قىتىادىةي كىالضَّ ـى أىٍيفى ىيكى ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف يىميكتى ".كى : "ًىيى أىٍف يىٍعمى اؾي
 (ِ) 

( يىٍحتىًمؿي كىٍجيىٍيًف: ـٍ مىٍيكي  كفي قكلو تعالى: )يىقيكليكفى سىبلـه عى

فىاًة. ـٍ ًباٍلكى ـي ًإٍنذىارنا لىيي  األكؿ: أىٍف يىكيكفى السَّبلى

نَّةً  ـٍ ًباٍلجى . الثَّاًني: أىٍف يىكيكفى تىٍبًشيرنا لىيي ـى أىمىافه ػعيكبىةى ًفييىػا كىالى ، أًلىفَّ السَّبلى ـٍ طىيّْبىةن سىٍيمىةن الى صي فىاتييي فتىكيكفى كى
مّْط كحي اٍلكىاًفًر كىاٍلميخى ا تيٍقبىضي ًبًو ري ًؼ مى ، ًبًخبلى ـى   (ّ). أىلى

                                                           

 (.ٖٓٓ/ ِ( زاد المسير في عمـ التفسير ) ُ)
 (.ّٖٓ/ ٖ( الجامع ألحكاـ القرآف ) ِ)
 (.َُُ/  َُالجامع ألحكاـ القرآف )  (ّ)
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كًؿ اٍلمىسىرَّاًت. قىاؿى المَّوي  ٍيرىاًت، كىحيصي كفى المؤمنيف ًباٍلخى إِنه ا٫مهِذيَن ٩َمو٫ُموا إِنه ا٫مهِذيَن ٩َمو٫ُموا تىعىالىى:  فالمبلئكة ييبىشَّري

ـهيِ  وا ٓمِوجْلَ َزُكوا َوَأْٓم٦ِمُ و٨ُموا َوٓ ََتْ ـَو اَّللهُ ُٕممه اْٞمَتَؼوُموا َٔمَتـزُل ٢َمَؾْقِفُم اٙمََْلئَِؽُي َأٓ ََتَ ـهيِ َرٓمُّ وا ٓمِوجْلَ َزُكوا َوَأْٓم٦ِمُ و٨ُموا َوٓ ََتْ ـَو اَّللهُ ُٕممه اْٞمَتَؼوُموا َٔمَتـزُل ٢َمَؾْقِفُم اٙمََْلئَِؽُي َأٓ ََتَ  ا٫مهتِي ٪ُمـُْتْم  ا٫مهتِي ٪ُمـُْتْم َرٓمُّ

ْكَقو َوِِم أِ٘مَرِة  َقوِة ا٫مدُّ ْكَقو َوِِم أِ٘مَرِة ُٔمو٢َمُدوَن َكْحُن َأْو٫مَِقوُؤ٪ُمْم ِِم اْْلَ َقوِة ا٫مدُّ َو٫َمُؽْم ٨مِقَفو َمو َٔمْشَتِفي َأْكُػُسُؽْم َو٫َمُؽْم ٨مِقَفو َمو َو٫َمُؽْم ٨مِقَفو َمو َٔمْشَتِفي َأْكُػُسُؽْم َو٫َمُؽْم ٨مِقَفو َمو ُٔمو٢َمُدوَن َكْحُن َأْو٫مَِقوُؤ٪ُمْم ِِم اْْلَ

ًٓ ِمْن ٧َمُػوٍر َرِٗمقمٍ  ٢ُموَن ُكُز ًٓ ِمْن ٧َمُػوٍر َرِٗمقمٍ َٔمده ٢ُموَن ُكُز مت} (ُ).َٔمده   {02-00:فصّْ

يػػـ  كقػػاؿ الطبػػرم فػػي تفسػػيره لآليػػة السػػابقة: " كػػذلؾ يجػػزم ا المتقػػيف الػػذيف تىٍقػػًبض أركاحى
ة اإليمػػاف، كطيػر اإلسػبلـ فػي حػاؿ حيػاتيـ كحػػاؿ مبلئكػةي ا، كىػـ طيبػكف بتطييػب ا إيػاىـ بنظافػ

 (ِ) مماتيـ".

إذا حضر المؤمف أتتػو مبلئكػة الرحمػة بحريػرة قػاؿ: )  أف رسكؿ ا كعف أبي ىريرة 
بيضاء فيقكلكف: اخرجي راضية مرضيا عنؾ إلى ركح كريحاف كرب غير غضػباف فيخػرج كأطيػب 

كا بػو بػاب السػماء فيقكلػكف: مػا أطيػب ىػذا ريح المسؾ حتى إنو ليناكلػو بعضػيـ بعضػا حتػى يػأت
  (ّ)...( الريح

ككجػػو الداللػػة فػػي الحػػديث : أنػػو بػػيف أف المبلئكػػة التػػي تػػأتي العبػػد المػػؤمف تسػػمى مبلئكػػة 
الرحمػػػة، كليػػػا صػػػفات جميمػػػة، كتػػػأتي المتػػػكفى، بصػػػكرة رائعػػػة، كبألفػػػاظ طيبػػػة تحمػػػؿ معػػػاني األمػػػف 

 كالسبلـ، كتبشير برضا ا تعالى.
قباؿ مف اآلخرة نزؿ إليو مبلئكة ديث: )كفي الح إف العبد المؤمف إذا كاف في انقطاع مف الدنيا كا 

كجكىيـ الشمس كمعيـ كفف مف أكفاف الجنة كحنكط مف حنكط  مف السماء بيض الكجكه، كأف
البصر، ثـ يجيء ممؾ المكت حتى يجمس عند رأسو فيقكؿ: أيتيا  الجنة، حتى يجمسكا منو مد

اخرجي إلى مغفرة مف ا كرضكاف، قاؿ: فتخرج تسيؿ  - كفي ركاية المطمئنة - النفس الطيبة
ركاية: حتى إذا خرجت ركحو صمى عميو كؿ ممؾ  كفي - كما تسيؿ القطرة مف السقاء، فيأخذىا

بيف السماء كاألرض ككؿ ممؾ في السماء، كفتحت لو أبكاب السماء، ليس مف أىؿ باب إال كىـ 
فإذا أخذىا لـ يدعكىا في يده طرفة عيف حتى يأخذكىا  - قبميـ كحو مفيدعكف ا أف يعرج بر 

٠ُمونَ  فذلؾ قكلو تعالى  - في ذلؾ الكفف، كفي ذلؾ الحنكط فيجعمكىا ْتُه ُرُٞمُؾـَو َوُهْم َٓ ُيَػرِّ ٠ُمونَ َٔمَو٨مه ْتُه ُرُٞمُؾـَو َوُهْم َٓ ُيَػرِّ   َٔمَو٨مه
 [ كيخرج منيا كأطيب نفحة مسؾ كجدت عمى كجو األرض، قاؿ: فيصعدكف بيا فبل ُٔ: األنعاـ]

                                                           

 (. َُِ/ٔ( انظر: تفسير القرآف العظيـ ر)ُ)
 (.ُٖٗ/ ُٕ( جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ِ)
األلبػاني فػي صػحيح الترغيػب ،كقػاؿ  َُّْ( حػديثِْٖ/ٕأخرجو ابف حباف ،كتاب الجنائز ،فصؿ في المػكت)(ّ)

 .ّٗٓٓ( حديث ُِٗ/  ّ) صحيح كالترىيب:



 اختبلؼ مبلئكة القبر كمكقفيا مف المؤمف كالكافر 

 ِٗ 

 الفصؿ الثاني

فبلف بف  :بيا عمى ممؾ مف المبلئكة إال قالكا: ما ىذا الركح الطيب؟ فيقكلكف -يعني  -ف يمرك
السماء الدنيا  فبلف بأحسف أسمائو التي كانكا يسمكنو بيا في الدنيا، حتى ينتيكا بيا إلى

تمييا حتى ينتيي بو  فيستفتحكف لو فيفتح ليـ فيشيعو مف كؿ سماء مقربكىا إلى السماء التي
قُّوَن * في عمييف اكتبكا كتاب عبدم  :لسماء السابعة، فيقكؿ ا عز كجؿإلى ا قُّوَن * َوَمو َأْدَراَك َمو ٢ِمؾِّ َوَمو َأْدَراَك َمو ٢ِمؾِّ

ُٓمونَ  ُٓمونَ ٪مَِتوٌب َمْر٩ُموٌم * َيْشَفُدُه اْٙمَُؼره يقاؿ:  ثـ [.  فيكتب كتابو في عمييف،ُِػ  ُٗ]المطففيف: ٪مَِتوٌب َمْر٩ُموٌم * َيْشَفُدُه اْٙمَُؼره
قاؿ:  تارة أخرل، يا أخرجيـأعيدكه إلى األرض فإني كعدتيـ أني منيا خمقتيـ كفييا أعيدىـ كمن

قاؿ: فإنو يسمع خفؽ نعاؿ أصحابو إذا كلكا عنو  فيرد إلى األرض كتعاد ركحو في جسده،
فيقكؿ: ربي ا،  االنتيار فينتيرانو كيجمسانو فيقكالف لو مف ربؾ؟ مدبريف فيأتيو ممكاف شديدا

 رجؿ الذم بعث فيكـ؟ فيقكؿ: ىكما دينؾ؟ فيقكؿ: ديني اإلسبلـ، فيقكالف لو ما ىذا ال فيقكالف لو

بو كصدقت، فينتيره  فيقكالف لو: كما أعممؾ؟ فيقكؿ: قرأت كتاب ا فآمنت، رسكؿ ا 
فيقكؿ: مف ربؾ؟ ما دينؾ؟ مف نبيؾ؟ كىي آخر فتنة تعرض عمى المؤمف، فذلؾ حيف يقكؿ ا 

ًُ اَّللهُ ا٫مهِذيَن آَمـُوا ٓمِو٫ْمَؼْوِل ا٫مثهوٓمِ عز كجؿ  ْكَقوُيَثبِّ َقوِة ا٫مدُّ ًِ ِِم اْْلَ
:[   فيقكؿ: ربي ا ِٕ]إبراىيـ

فينادم مناد في السماء، أف صدؽ عبدم فافرشكه مف الجنة،  اإلسبلـ كنبي محمد كديني
مف ركحيا كطيبيا كيفسح لو في قبره  كألبسكه مف الجنة كافتحكا لو بابان إلى الجنة، قاؿ: فيأتيو

رجؿ حسف الكجو حسف الثياب، طيب الريح  - يمثؿ لو :ركايةكفي  - مد بصره، قاؿ: كيأتيو
يسرؾ أبشر برضكاف مف ا، كجنات فييا نعيـ مقيـ ىذا يكمؾ الذم كنت  فيقكؿ: أبشر بالذم

لو: كأنت فبشرؾ ا بخير، مف أنت؟ فكجيؾ الكجو يجيء بالخير، فيقكؿ: أنا  تكعده، فيقكؿ
سريعان في إطاعة ا بطيئان في معصية ا، فجزاؾ ا  الصالح، فك ا ما عممتؾ إال كنت عممؾ

ا، أبدلؾ ا بو  خيران ثـ يفتح لو باب مف الجنة كباب مف النار فيقاؿ: ىذا منزلؾ لك عصيت
إلى أىمي كمالي، فيقاؿ لو:  ىذا! فإذا رأل ما في الجنة قاؿ: رب عجؿ قياـ الساعة، كيما أرجع

  (ُ).(اسكف

ديث : أنػو كصػؼ المبلئكػة التػي تنػزؿ عمػى المػؤمف بػالنكر كاإلشػراؽ، كىػذا كالشاىد في الحػ
فيو راحة كتبشير بالرضا لمعبد، بؿ أف المبلئكة تككف مرحبة بالنفس الطيبة، يرل منيا العبد ما يرل 
مػػع مػػد بصػػره كميػػا عمػػى تمػػؾ الحالػػة الرائعػػة المنظػػر، ككيػػؼ أنيػػـ ينادكنػػو بأجمػػؿ أسػػمائو كيمػػدحكف 

 سيرتو.

                                                           

 .ّ( سبؽ تخريجو صُ)



 اختبلؼ مبلئكة القبر كمكقفيا مف المؤمف كالكافر 

 ّٗ 

 الفصؿ الثاني

ػًة : " حديث الرجؿ الذم قتؿ تسعة كتسعيف نفسا قكلو كفي  ًئكىةي الرٍَّحمى مىٍت ًفيًو مىبلى فىاٍختىصى
ًئكىةي اٍلعىذىابً  مىبلى  (ُ)"  كى

فالحػػديث بػػيف أف ىنػػاؾ مبلئكػػة تحضػػر لممػػؤمف، بػػؿ كفػػرؽ بينيػػا بػػأف جعػػؿ منيػػا ا تعػػالى 
تصػػػـ بالعبػػػد الػػػذم قتػػػؿ تسػػػعة مبلئكػػػة رحمػػػة كمبلئكػػػة عػػػذاب، كصػػػكر لنػػػا مكقػػػؼ المبلئكػػػة التػػػي تخ

 كتسعيف نفسا،كقد رحمو ا تعالى فقدـ إليو مبلئكة الرحمة.

ًمػػًو، ًإٍف كىػػافى ميٍحًسػػننا فىًفػػي أىٍحسىػػًف  سىػػًب عىمى اًديػػًث أىفَّ أىٍعكىانىػػوي يىػػٍأتيكفى اٍلعىٍبػػدى ًبحى ػػاءى ًفػػي اأٍلىحى قىػػٍد جى كى
كرىةو ًبأىٍعظىـً ًبشىارىةو   (ِ) ىىٍيئىةو كىأىٍجمىًؿ صي

 مسألة كتابة الكتاب في الحديث: 

بػػًدم ًفػػي عميػػيف:)فػػي الحػػديث السػػابؽ يقػػكؿ ا  فممػػاذا أمػػر ا تعػػالى  (اكتبػػكا كتػػاب عى
مبلئكتو أف يكتبكا كتػاب العبػد سػكاء كػاف مػؤمف أك كػافر ؟ فمػف المعمػـك أف ا تعػالى أكؿ مػا خمػؽ 

مىػػؽى اي القيامػػة، كفػػي الحػػديث:) يػػـك  إلػػىالقمػػـ أمػػره أف يكتػػب ماسػػتككف عميػػو المخمكقػػات  ػػا خى ؿي مى أىكَّ
: فىكىتىػبى  : اٍلقىدىري قىاؿى ؟ قىاؿى مىا أىٍكتيبي : كى ـي، ثيَـّ قىاؿى لىوي: اٍكتيٍب. قىاؿى ػا يىكيػكفي اٍلقىمى ػا ىيػكى كىػاًئفه ًإلىػى أىٍف  ،مى مى كى

  (ّ).(تىقيكـى السَّاعىةي 

ًُ َو٢ِمـَْدُه ُأمُّ ا٫ْمؽَِتوِب َيْؿُحوا اَّللهُ َمو َيَشوُء َوُيثْ   قاؿ تعالى:  (.ّٗ)الرعد بِ

بَّػاسو  ًف اٍبػًف عى ًسػيرىةى  ": فػي تفسػيره لآليػة قىػاؿى  -رضػي ا عنيمػا -عى ػا مىٍحفيكظنػا مى ًإفَّ ًلمَّػًو لىٍكحن
ػػاءى لىيىػػا دىفَّتىػػاف ًمػػٍف يىػػاقيكتو  ، ًمػػٍف ديرَّةو بىٍيضى ػػاـو ٍمًسػػًمائىًة عى ػػاًف -خى ػػؿَّ كيػػؿَّ يىػػٍكـو لً -كىالػػدَّفَّتىاًف: لىٍكحى ػػزَّ كىجى مَّػػًو، عى

ييٍثًبتي كىًعٍندىهي أيُـّ اٍلًكتىابً  ا يىشىاءي كى ك مى ًستُّكفى لىٍحظىةن، يىٍمحي ثيًمائىةو كى  (ْ) ."ثىبلى

كمعػػو  كنػػا فػػي جنػػازة فػػي بقيػػع الغرقػػد فأتانػػا رسػػكؿ ا :قػػاؿ  عػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػبك        
مػا مػنكـ مػف أحػد مػا مػف نفػس منفكسػة إال كتػب ): مخصرة فنكس فجعؿ ينكث بمخصرتو ثـ قػاؿ

ال قػد كتبػت شػقية أك سػعيدة فقػاؿ رجػؿ يػا رسػكؿ ا أفػبل نتكػؿ عمػى  مكانيا مػف الجنػة كالنػار كا 
كتابنا كندع العمؿ فمف كاف منا مف أىؿ السعادة فسيصير إلى عمؿ السػعادة كمػف كػاف مػف أىػؿ 

كا فكؿ ميسر أما أىؿ السػعادة فييسػركف لعمػؿ الشقاكة فسيصير إلى عمؿ أىؿ الشقاكة فقاؿ اعمم

                                                           

 .ِٕٔٔحديث( ُُِٖ/  ْ) ،كتاب التكبة، باب قبكؿ تكبة القاتؿمسمـأخرجو ( ُ)
 (.ُٔٔ/ ِ( معارج القبكؿ  )ِ)
 .كقاؿ المحقؽ حديث صحيح،َِِٕٕث حدي (ُّٖ/ّٕأخرجو اإلماـ أحمد)( ّ)
 (َْٕ/ْتفسير ابف كثير)( ْ)



 اختبلؼ مبلئكة القبر كمكقفيا مف المؤمف كالكافر 

 ْٗ 

 الفصؿ الثاني

َق أىؿ السعادة كأما أىؿ الشقاكة فييسركف لعمؿ أىؿ الشقاكة ثـ قرأ:  َؼـى َوَصـده و َمـْن َأ٢ْمَطـى َوأمه ٨َمَلمه

ُه  ُ ٌِّ ْسـَى ٨َمَسـَُق ى ٓمِوْْلُ َ ٌْ  .(ُ) ([ٔ]الميؿ:  ٫مِْؾُق

خذ باألسػباب، كال يتكػؿ عمػى القػدر المكتػكب؛ : بيف لنا أف العبد عميو أف يأكجو الداللة في الحديث
 ألف ا  سبحانو كتعالى يسير العبد لما يختاره مف أفعاؿ.

يدعكه بقمب مخمص كنية صػادقة، فػإف ا يغيػر  ككذلؾ الدعاء، فإف العبد عندما يتكجو       
  (ِ).ح لممؤمف لو القدر بقدر جديد، كمعركؼ أف الدعاء مف أقكل كأنفع طػرؽ العبلج، كىك سبل

قاؿ الغزالي: " فاعمـ أف مف القضاء رد الػببلء بالػدعاء فالػدعاء سػبب لػرد الػببلء كاسػتجبلب 
 (ّ)الرحمة، كمػا أف التػرس سبب لرد السيـ، كالماء سبب لخركج النبات مف األرض".

 (ْ).ككذلؾ حكى عنو شيخ اإلسبلـ  ابف تيمية

أك دفع قدر ا  ،ميو أف يأخذ باألسباب كيعمؿ عمى تخفيؼعالعبد أف ؛ في الكبلـ السابؽ يتبيف لنا 
إف كاف فيػو مػرض أك صػعكبة، تمػؾ األسػباب تنجػي العبػد مػف الصػعاب، كال تػذىب بػو إال مػف قػدر 

كأف ا سػػبحانو كتعػػالى يػػأمر المبلئكػػة بكتابػػة  ،، سػػكاء كانػػت باإليجػػاب أك السػػمبا إلػػى قػػدر ا
  المحفكظ. حلعبد عند كفاتو؛كذلؾ ال يتعارض مع الكتابة في المك الكتاب الذم استقر عميو حاؿ ا

 

 ثانيا: مكقؼ المبلئكة مف المؤمف في القبر 

؟  بُّػؾى ػٍف رى ًف لىػوي: مى سىًده، فىيىٍأًتيػو مىمىكىػاًف، فىييٍجًمسىػاًنو، فىيىقيػكالى و ًفي جى كحي كفي الحديث :)فىتيعىادي ري
ًف  بّْي المَّوي، فىيىقيكالى : رى ػؿي الَّػًذم فىيىقيكؿي ػا ىىػذىا الرَّجي ًف لىػوي: مى ـي، فىيىقيػكالى ٍسػبلى : ًديًنػي اإلًٍ ؟ فىيىقيػكؿي لىوي: مىا ًدينيؾى

ٍنػ : قىػرىٍأتي ًكتىػابى المَّػًو فىآمى ؟ فىيىقيػكؿي ػا ًعٍمميػؾى ًف لىػوي: مى : ىيػكى رىسيػكؿي المَّػًو، فىيىقيػكالى ؟ فىيىقيػكؿي ـٍ تي ًبػًو بيًعثى ًفيكي

                                                           

 ُِّٔ(حديثٔٗ/ِأخرجو البخارم ،كتاب الجنائز،باب مكعظة المحدث عند القبر)( ُ)
دكاء، تػػأليؼ: محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب بػػف سػػعد الجػػكاب الكػػافي لمػػف سػػأؿ عػػف الػػدكاء الشػػافي أك الػػداء كالػػ (ِ)

 -ىػػ ُُْٖالمغػرب، الطبعػة: األكلػى،  –ىػػ(، نشػر: دار المعرفػة ُٕٓشمس الديف ابف قيـ الجكزيػة )المتػكفى: 
 .َُ، ص ُـ، عدد األجزاء: ُٕٗٗ

 (. ِّٗ/ ُ( إحياء عمـك الديف )ّ)
تقػػي الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف عبػػد  ( انظػػر: دقػػائؽ التفسػػير الجػػامع لتفسػػير ابػػف تيميػػة ،تػػأليؼ:ْ)

ىػ(، تحقيؽ: د. ِٖٕالسبلـ بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقػي )المتكفى: 
/  ِ، )ٔ، عػػدد األجػػزاء: َُْْدمشػػؽ، الطبعػػة: الثانيػػة،  –محمػػد السػػيد الجمينػػد، نشػػر: مؤسسػػة عمػػـك القػػرآف 

ُٓٗ.) 
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، فىيينىػاًدم مي  ػدٍَّقتي صى ٍبػًدم، كى ػدىؽى عى ػكا لىػوي بىابنػا ًإلىػػى  فافرشػكهنىػادو ًمػفى السَّػػمىاًء: أىٍف صى نَّػػة، كىاٍفتىحي ًمػفى اٍلجى
رًه( ييٍفسىحي لىوي ًفي قىٍبرًه مىدَّ بىصى ًطيًبيىا، كى ٍكًحيىا كى : فىيىٍأًتيو ًمٍف رى نَّة، قىاؿى اٍلجى
(5) 

فػػي القبػػر، كمػػا تنفػػذه مػػف يصػػكر لنػػا ىػػذا الحػػديث أعمػػاؿ المبلئكػػة التػػي تكػػكف مػػع المػػؤمف 
 أكامر ا تعالى بما ينعـ العبد كتمؾ األعماؿ ىي:

ٍبًدم " . -ُ دىؽى عى اًء: أىٍف صى  نعتو بالصدؽ كذلؾ في قكلو :" فىيينىاًدم مينىادو ًمفى السَّمى

نَّة " . فافرشكهفرش قبره بفراش الجنة كذلؾ في قكلو: "  -ِ  ًمفى اٍلجى

نَّػة، فتح باب الجنة لو كتكصيؿ نعيميا ك  -ّ كا لىوي بىابنػا ًإلىػى اٍلجى طيبيا لو، كذلؾ في قكلو: " كىاٍفتىحي
ًطيًبيىا " . ٍكًحيىا كى : فىيىٍأًتيو ًمٍف رى  قىاؿى

ًره" . -ْ ييٍفسىحي لىوي ًفي قىٍبًره مىدَّ بىصى  يفسحكف لو في قبره، كذلؾ في قكلو: "  كى

وُهُم اٙمَْ  كقاؿ ابف عثيميف في قكلو تعالى: وُهُم اٙمَْ ا٫مهِذيَن َٔمَتَو٨مه َلئَِؽُي ٠َمقب٤م َيُؼو٫مـوَن َٞمـَلٌم ٢َمَؾـْقُؽْم َلئَِؽُي ٠َمقب٤م َيُؼو٫مـوَن َٞمـَلٌم ٢َمَؾـْقُؽْم ا٫مهِذيَن َٔمَتَو٨مه

ـي ٓمَِم ٪ُمـُْتم َٔمْعَؿُؾون ـي ٓمَِم ٪ُمـُْتم َٔمْعَؿُؾوناد٘مؾوا اجله ىذا يدؿ عمػى أنيػـ يػأتييـ مػف نعػيـ الجنػة فػي أكؿ  [ "ِّ]النحؿ:  اد٘مؾوا اجله
  (ِ) يـك يفارقكف الدنيا".

 

 ثالثا: مكقؼ المبلئكة مف المؤمف عند البعث 

بلئكػػة تبشػػرىـ بالجنػػة، كتبعػػث فػػي نفكسػػيـ حػػيف يتعػػرض المؤمنػػكف لغمػػرات المػػكت، فػػإفَّ الم
َي األمف كالسكينة، قاؿ تعالى:  وُهُم اٙمًَئَِؽُي ٠َمقِّب٤َِم َيُؼو٫ُموَن َٞمـَلٌم ٢َمَؾـْقُؽُم اْدُ٘مُؾـوْا اجَلــه َي ا٫مهِذيَن َٔمَتَو٨مه وُهُم اٙمًَئَِؽُي ٠َمقِّب٤َِم َيُؼو٫ُموَن َٞمـَلٌم ٢َمَؾـْقُؽُم اْدُ٘مُؾـوْا اجَلــه ا٫مهِذيَن َٔمَتَو٨مه

 . [ِّ]النحؿ:   ٓمََِم ٪ُمـُتْم َٔمْعَؿُؾونَ ٓمََِم ٪ُمـُتْم َٔمْعَؿُؾونَ 

يـ بمػا ىػـ قػادمكف عميػو، فػبل تخػيفيـ كتستقبؿ المبلئكةي المػؤمنيف عمػى أبػكاب الجنػة، يينئػكن
وُهُم اٙمَََلئَِؽُي َهَذا َيْوُمُؽُم ا٫مهِذي ٪ُمـُتْم أىكاؿ يكـ القيامة، قاؿ تعػالى:  ُزُِنُُم ا٫مَػَزُع إ٪َْمَٜمُ َؤَمَتَؾؼه وُهُم اٙمَََلئَِؽُي َهَذا َيْوُمُؽُم ا٫مهِذي ٪ُمـُتْم َٓ ََيْ ُزُِنُُم ا٫مَػَزُع إ٪َْمَٜمُ َؤَمَتَؾؼه َٓ ََيْ

 (ّ) [301: اأٍلىٍنًبيىاءً ] .ُٔمو٢َمُدونَ ُٔمو٢َمُدونَ 

                                                           

 .ّسبؽ تخريجو ص (ُ)
 .ّْٕ( شرح العقيدة السفارينية ص ِ)

( انظر: منيج القرآف الكريـ في دعكة المشركيف إلى اإلسبلـ، تأليؼ: د. حمكد بػف أحمػد بػف فػرج الرحيمػي، نشػر: ّ)
عمػػػػادة البحػػػػث العممػػػػي بالجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية، المدينػػػػة المنػػػػكرة، المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية، الطبعػػػػة: األكلػػػػى، 

 (.ٗٔٓ/  ِ)ِـ، عدد األجزاء: ََِْػ/ىُِْْ
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نما يككف ذلؾ في اآلخرة فيبشركنيـ كييدكف مف ركعيـ، كىذا مػا كعػد ا المػؤمنيف، كا  كا 
 (1)تعالى ال يخمؼ كعده.

 

 المطمب الثاني: مكقؼ  المبلئكة مف  الكافر
 أكال: مكقؼ المبلئكة مف الكافر عند النزاع. 

ا ا َو٫َمْو َٔمَرى إِِذ ا٫مظهوٙمُِوَن ِِم ٧َمَؿَراِت اٙمَْْوِت َواٙمََْلئَِؽُي َٓموِٞمُطو َأْيِدَيِْم َأْ٘مِرُٖموَو٫َمْو َٔمَرى إِِذ ا٫مظهوٙمُِوَن ِِم ٧َمَؿَراِت اٙمَْْوِت َواٙمََْلئَِؽُي َٓموِٞمُطو َأْيِدَيِْم َأْ٘مِرُٖموقاؿ تعالى: 

قِّ َو٪ُمـُْتْم ٢َمْن آيَ  وِن ٓمََِم ٪ُمـُْتْم َٔمُؼو٫ُموَن ٢َمَٚم اَّللهِ ٧َمْٛمَ اْْلَ َزْوَن ٢َمَذاَب اَْلُ قِّ َو٪ُمـُْتْم ٢َمْن آيَ َأْكُػَسُؽُم ا٫ْمَقْوَم َُتْ وِن ٓمََِم ٪ُمـُْتْم َٔمُؼو٫ُموَن ٢َمَٚم اَّللهِ ٧َمْٛمَ اْْلَ َزْوَن ٢َمَذاَب اَْلُ ؤمِِه ؤمِِه َأْكُػَسُؽُم ا٫ْمَقْوَم َُتْ

ونَ  ونَ َٔمْسَتْؽِٜمُ  { 30:األنعاـ} َٔمْسَتْؽِٜمُ

ٍكًت قىٍطعنا " . ـٍ ًعٍندى اٍلمى قاؿ السفاريني: " كىىىذىا ًخطىابه لىيي
 (ِ)  

ـٍ إذ اٍستىٍصػػعىبىٍت لآليػػةفسػػيره قػػاؿ ابػػف كثيػػر فػػي ت كنىيي ، يىػػٍأميري ـٍ ػػٍرًب ًفػػيًي ـٍ ًبالضَّ : " بىاًسػػطيك أىٍيػػًديًي
ـٍ ًباٍلعىػذىاًب  كىي ذىًلػؾى ًإٍذ بىشَّػري كًج ًمػفى اأٍلىٍجسىػاًد أىٍف تىٍخػريجى قىٍيػرنا. كى ػري ، كىاٍمتىنىعىٍت ًمػفى اٍلخي ـٍ ػًب ًمػفى أىٍنفيسييي كىاٍلغىضى

 (ّ) المًَّو ".

ـُٓموَن ُوُٖمـوَهُفْم َوَأْدَٓمـوَرُهْم ى: كقاؿ تعػال ـُٓموَن ُوُٖمـوَهُفْم َوَأْدَٓمـوَرُهْم َو٫َمْو َٔمـَرى إِْذ َيَتـَوّمه ا٫مهـِذيَن ٪َمَػـُروا اٙمََْلئَِؽـُي َيْْضِ َو٫َمْو َٔمـَرى إِْذ َيَتـَوّمه ا٫مهـِذيَن ٪َمَػـُروا اٙمََْلئَِؽـُي َيْْضِ

ِريِق  ِريِق َوُذو٩ُموا ٢َمَذاَب اْْلَ  [.َٓ]ألنفاؿ َوُذو٩ُموا ٢َمَذاَب اْْلَ

ٍكًت".قاؿ القرطبي في تفسيره لآل ٍربي يىكيكفي ًعٍندى اٍلمى  (ْ)ية: " ىىذىا الضَّ

 (ٓ) الغبلظ عند مكتو، كيضربكنو بالسياط .فالكافر تحضره المبلئكة الشداد، 
قباؿ مف اآٍلًخرىة نزؿ ًإلىٍيًو كفي الحديث ف العىٍبد اٍلكىاًفر ًإذا كىافى ًفي اٍنًقطىاع مف الدٍُّنيىا كا  : " كىاً 

كه، مىعىيـ المسكح ًئكىة سكد اٍلكيجي مف السَّمىاء مىبلى
َـّ يىًجيء ممؾ ( 6) ر، ث فىيىٍجًمسيكفى ًمٍنوي مد اٍلبىصى

                                                           

 (.ُِٖ/ْ( انظر: تفسير القرآف العظيـ )ُ)
 (. ُّ/  ِ( لكامع األنكار البيية )ِ)

 (.ٕٕ/  ْ( تفسير القرآف العظيـ ) ّ)
 (.ِٖ/ ٖ( الجامع ألحكاـ القرآف )ْ)
كزارة الشػؤكف اإلسػبلمية  ( انظر: اإلسبلـ أصكلو ك مبادئػو، تػأليؼ: محمػد بػف عبػد ا بػف صػالح السػحيـ، نشػر:ٓ)

 ُىػػػػػػ، عػػػػػدد األجػػػػػزاء: ُُِْالمممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعكدية، الطبعػػػػػة: األكلػػػػػى،  -كاألكقػػػػػاؼ كالػػػػػدعكة كاإلرشػػػػػاد 
 (.ُّٓ)ص

( جمع المسح ، بكسر الميـ ، ىك ما يمبس مف نسيج الشعر عمى البدف تقشفان ، كقيران لمبدف، كىك المبػاس الخشػف ٔ)
 المممس
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تَّى يجمس ًعٍند رىأسو فىيىقيكؿ أيتيا النَّفس الخبيثة اٍخريًجي ًإلىى سخط مف ا كىغىضب،  اٍلمىٍكت حى
: فتتفرؽ ًفي جسده فينتزعيا كىمىا ينتزع السفكد قىاؿى
مف الصُّكؼ المبمكؿ، فيأخذىا فىًإذا أىخذىىا  (5)

تَّى يجعمكىا ًفي ًتٍمؾى المس يخرج ًمٍنيىا لـ يدعكىا ًفي يىده طرفىة عيف، حى كأنتف ريح جيفة كح، كى
ًئكىة ًإالَّ قىاليكا مىا ىىذىا كجدت عمى كىجو األ  رض، فيصعدكف بيىا فىبلى يىمركفى بيىا عمى مىؤل مف اٍلمىبلى

تَّى  اًئًو الًَّتي كىافى ييسمى بيىا ًفي الدٍُّنيىا، حى ف بأقبح أىٍسمى ف اٍبف فبلى بيث ؟ فىيىقيكليكفى فبلى الٌريح اٍلخى
َـّ قىرىأى رىسيكؿ ا: يىنٍ  ََمء تىًيي ًبًو ًإلىى السَّمىاء الدٍُّنيىا، فيستفتح لىوي فىبلى يفتح ث م َأْٓمَواب ا٫مسه ََمء َٓ ٔمػتح ََلُ م َأْٓمَواب ا٫مسه َٓ ٔمػتح ََلُ

َٓ يْد٘مُؾوَن اجْلـهي َٗمتهى يؾٍ اجْلؿل ِِم ٞمم اْْلقوط َٓ يْد٘مُؾوَن اجْلـهي َٗمتهى يؾٍ اجْلؿل ِِم ٞمم اْْلقوطَو جؿ اكتبكا ، {20:األعراؼ} َو فىيىقيكؿ ا عز كى
يف ًفي األىرٍ  َـّ قىرىأى: ًكتىابىو ًفي ًسجّْ مف ييٍشرؾ ًبالمَّو فىكىأىنَّمىا خر ض السٍُّفمى، فتطرح ركحو طرحا، ث كى

 ( ِ).مف السَّمىاء فتخطفو الطير أىك تيكم ًبًو الٌريح ًفي مىكىاف سحيؽ

صػػػفات المبلئكػػػة، التػػػي تقػػػـك عمػػػى حػػػاؿ الميػػػت الكػػػافر، أك  كالشػػػاىد فػػػي الحػػػديث: بػػػيف 
رىبػػة مثػػؿ قكلو:"مبلئكػػة سػػكد الكجػػكه". كبػػيف مػػا يحممكنػػو مػػف العاصػػي، تمػػؾ الصػػفات المخيفػػة كالم

معدات تميؽ بمقاـ الكافر،مثؿ المسكح، كاأللفاظ التي ينادكنو بيا  كذلؾ عمى عكس ما يككف لمميت 
 المؤمف.

 

 ثانيا: مكقؼ المبلئكة مع الكافر في القبر 

يىٍأًتيًو مىمى  سىًدًه، كى وي ًفي جى كحي ؟ كفي الحديث: " فىتيعىادي ري بُّػؾى ػٍف رى ًف لىػوي: مى كىاًف، فىييٍجًمسىاًنًو، فىيىقيػكالى
ػ ًف لىػوي: مى : ىىػاٍه ىىػاٍه الى أىٍدًرم، فىيىقيػكالى ؟ فىيىقيػكؿي ػا ًدينيػؾى ًف لىػوي: مى : ىىػاٍه ىىػاٍه الى أىٍدًرم، فىيىقيػكالى ا ىىػذىا فىيىقيكؿي

: ىىاٍه ىىػاٍه الى أىٍدرً  ؟ فىيىقيكؿي ـٍ ؿي الًَّذم بيًعثى ًفيكي ، فىاٍفًرشيػكا لىػوي الرَّجي م، فىيينىػاًدم مينىػادو ًمػفى السَّػمىاًء أىٍف كىػذىبى
مىٍيًو قىٍبػريهي  يَّؽي عى ييضى سىميكًميىا، كى رّْىىا، كى كا لىوي بىابنا ًإلىى النَّاًر، فىيىٍأًتيًو ًمٍف حى تَّػى تىٍختىًمػؼى  ًمفى النَّاًر، كىاٍفتىحي حى

عيوي " .   (ّ)ًفيًو أىٍضبلى

شريؼ مكقؼ المبلئكة مع الكافر، كىي عمى عكس مكقؼ المبلئكة مع صكر لنا الحديث ال
 المؤمف، كتتمثؿ أعماليـ فيما يمي:

ا ينتزع السفكد مف الصُّكؼ المبمكؿ". ينتزعكف ركحو بصعكبة كذلؾ في قكلو :" -ُ  فينتزعيا كىمى

ف بأقبح أى  كذلؾ في قكلو:" أسمائوينادكنو بأقبح  -ِ ف اٍبف فبلى اًئًو الَّتًػي كىػافى ييسػمى فىيىقيكليكفى فبلى ٍسػمى
 بيىا".

                                                           

 (ُِٖ/  ّات شيعىب ميعىقَّفىة معركؼ ييشكل بو المحـ . انظر لساف العرب )( بالتشديد حديدة ذُ)
 ّ(سبؽ تخريجو صِ)
 .ّ( سبؽ تخريجو ص ّ)
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اًء أىٍف كىذىبى " . -ّ  نعتو بالكذب، كذلؾ في قكلو:  " فىيينىاًدم مينىادو ًمفى السَّمى

 يفرش لو مف النار كذلؾ في قكلو: " فىاٍفًرشيكا لىوي ًمفى النَّاًر " -ْ

ػػكا لىػػوي بىابنػػا ًإلىػػى  يفػػتح لػػو بػػاب إلػػى النػػار، كيأتيػػو مػػف حرقيػػا، كعػػذابيا، كذلػػؾ فػػي قكلػػو: -ٓ " كىاٍفتىحي
سىميكًميىا " . رّْىىا، كى  النَّاًر، فىيىٍأًتيًو ًمٍف حى

عيوي " . -ٔ تَّى تىٍختىًمؼى ًفيًو أىٍضبلى مىٍيًو قىٍبريهي حى يَّؽي عى ييضى  يضيؽ عميو قبره، كذلؾ في قكلو: " كى

 

 ثالثا: مكقؼ المبلئكة مف الكافر عند البعث 

ـو َو٩َمـوَل َوِٞمقَق اَوِٞمقَق اقاؿ تعػالى:  ًْ َأْٓمَواُُّبَ ـو َو٩َمـوَل ٫مهِذيَن ٪َمَػُروا إ٥َِم َٖمَفـهَم ُزَمرًا َٗمتهى إَِذا َٖموُءوَهـو ٨ُمتَِحـ ًْ َأْٓمَواُُّبَ ٫مهِذيَن ٪َمَػُروا إ٥َِم َٖمَفـهَم ُزَمرًا َٗمتهى إَِذا َٖموُءوَهـو ٨ُمتَِحـ

ُؽْم َوُيـِْذُروَكُؽْم ٫مَِؼـوَء َيـْوِمؽُ  ْم َ٘مَزَكُتَفو َأمَلْ َيْلٔمُِؽْم ُرُٞمٌل ِمـُْؽْم َيْتُؾوَن ٢َمَؾْقُؽْم آَيوِت َرٓمِّ ُؽْم َوُيـِْذُروَكُؽْم ٫مَِؼـوَء َيـْوِمؽُ ََلُ ْم َ٘مَزَكُتَفو َأمَلْ َيْلٔمُِؽْم ُرُٞمٌل ِمـُْؽْم َيْتُؾوَن ٢َمَؾْقُؽْم آَيوِت َرٓمِّ ْم َهـَذا ٩َمـو٫ُموا ْم َهـَذا ٩َمـو٫ُموا ََلُ

ًْ ٪َمؾَِؿُي ا٫ْمَعَذاِب ٢َمَٚم ا٫ْمَؽو٨مِِريَن * ٩ِمقَل اْدُ٘مُؾوا َأْٓمـَواَب َٖمَفــهَم َ٘مو٫مِـِديَن ٨مِقَفـو ٨َمبِـْئَس ًْ ٪َمؾَِؿُي ا٫ْمَعَذاِب ٢َمَٚم ا٫ْمَؽو٨مِِريَن * ٩ِمقَل اْدُ٘مُؾوا َأْٓمـَواَب َٖمَفــهَم َ٘مو٫مِـِديَن ٨مِقَفـو ٨َمبِـْئَس َٓمَٚم َو٫َمؽِْن َٗمؼه َٓمَٚم َو٫َمؽِْن َٗمؼه 

يَن  ِ يَن َمْثَوى اٙمَُْتَؽٜمِّ ِ  [ِٕ-ُٕ.]الزمر  َمْثَوى اٙمَُْتَؽٜمِّ

دلت اآليات عمى كجكد المبلئكة، كبينت أف ليـ مياما يقكمكف بيا يـك البعػث، منيػا الميػاـ 
جينـ، منيا أف الكفار عندما يحشركف تسكقيـ المبلئكة إلييا أفكاجػان متفرقػة،  التي أسندت إلييـ تجاه

فكجان بعد فكج، فعند ذلؾ تفتح ليػـ أبػكاب جيػنـ فتتمقػاىـ المبلئكػة خزنػة النػار يكبخػكنيـ، كيبكتػكنيـ، 
كيسػػػألكنيـ أمػػػا جػػػاءكـ فػػػي الػػػدنيا رسػػػؿ مػػػف جنسػػػكـ؟ يقػػػرؤكف عمػػػيكـ مػػػا أنػػػزؿ مػػػف اآليػػػات البينػػػات 

الكاضحات كيخكفكنكـ ىكؿ ىػذا اليػـك الػذم تػرديتـ فيػو؟ فيعترفػكف بػأف الرسػؿ بمغػكىـ آيػات  كالحجج
ربيػػػـ فكػػػذبكىـ فمػػػـ يصػػػدقكىـ، فحقػػػت عمػػػييـ كممػػػة العػػػذاب التػػػي تكعػػػد ا بيػػػا الكػػػافريف فػػػإذا سػػػمع 

٫مِــِديَن ٨مِقَفــو ٫مِــِديَن ٨مِقَفــو اْدُ٘مُؾــوا َأْٓمــَواَب َٖمَفـــهَم َ٘مواْدُ٘مُؾــوا َأْٓمــَواَب َٖمَفـــهَم َ٘موالمبلئكػة مػػنيـ ىػػذه اإلجابػػة سػػارعكا فػػي الػػرد عمػػييـ بقػػكليـ 

ينَ  ِ ــَوى اٙمَُْتَؽــٜمِّ ــْئَس َمْث ينَ ٨َمبِ ِ ــَوى اٙمَُْتَؽــٜمِّ ــْئَس َمْث [، كىنػػا يػػأمرىـ المبلئكػػة بالػػدخكؿ إلػػى أبػػكاب جيػػنـ مسػػرعيف ِٕ]الزمػػر: ٨َمبِ
 (ُ) .األمربذلؾ 

كلقد جػاء فػي سػكرة الزمػر بيػاف الكيفيػة التػي يػدخؿ بيػا فريػؽ الكفػار دار البػكار، كذلػؾ أنيػـ 
الغػبلظ الشػداد، يسػكقكنيـ إلػى شػر محػبس، كأفظػع مكػاف يسػاقكف إلييػا سػكقان عنيفػان بكاسػطة الزبانيػة 

 كىي جينـ التي قد اجتمع فييا كؿ عذاب كحضرىا كؿ شقاء كزاؿ عنيا كؿ سركر.

                                                           

( انظػر: مباحػث العقيػدة فػي سػكرة الزمػر، المؤلػؼ: ناصػػر بػف عمػي عػايض حسػف الشػيخ، الناشػر: مكتبػة الرشػػد، ُ)
 .َْْ، صُـ، عدد األجزاء: ُٓٗٗىػ/ُُْٓالرياض، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى، 
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ىػػذه اآليػػة بينػػت أف الكػػافريف يسػػاقكف إلػػى جيػػنـ عمػػى شػػكؿ جماعػػات متفرقػػة كػػؿ زمػػرة مػػع 
اـ، كقػػد يكػػكف دفعػػان عنيفػػان الزمػػرة التػػي تناسػػب عمميػػا كتشػػاكؿ سػػعييا، كالسػػكؽ ىػػك الػػدفع إلػػى األمػػ

مصػػحكبان باإلىانػػة كالتحقيػػر حتػػى إذا مػػا كصػػمكا إلػػى دار العػػذاب يجػػدكف أبكابيػػا مغمقػػة، فتفػػتح ليػػـ، 
 (ُ) كيدفعكف إلييا تعجيبلن ليـ بالعذاب المعد ليـ فييا.

ػػا: كقػػاؿ رسػػكؿ ا ػػًة لىيىػػا سىػػٍبعيكفى أىٍلػػؼى ًزمى ـى يىػػٍكـى اٍلًقيىامى يىػػنَّ ػػاـو ًفػػي يػػد )ييػػٍؤتىى ًبجى ، كيػػؿُّ ًزمى ـو
 (ِ)سبعيف ألؼ ممؾ يجركنيا(. 

يكػػكف ذلػػؾ  ىػذا الحػػديث أكػد أف تمػػؾ األعمػاؿ يقػػكـ بيػا مبلئكػػة الػرحمف المككمػػكف بجينـ،كبػالطبع ال
 إال ترحيبا بأىؿ جينـ.

اًؿ اأٍلىٍشًقيىاًء اٍلكيفَّاًر كىٍيؼى ييسىاقيكفى ًإلىى  ا ييسىاقيكفى قاؿ ابف كثير: "ٍخًبري تىعىالىى عىٍف حى نَّمى النَّاًر؟ كىاً 
ا قىاؿى تىعىػالىى:  ، كىمى كىًعيدو تىٍيًديدو كى ًنيفنا ًبزىٍجرو كى ـوسىٍكقنا عى وَن إ٥َِم َكـوِر َٖمَفــهَم َد٢مًّ ـوَيـْوَم ُيـَد٢مُّ وَن إ٥َِم َكـوِر َٖمَفــهَم َد٢مًّ [ ُّ]الطُّػكًر: َيـْوَم ُيـَد٢مُّ

ا قىاؿى ًفي اآٍليىةً  ـٍ ًعطىاشه ًظمىاءه، كىمى َيْوَم َكْح٦ُمُ اٙمُْتهِؼ٤َم إ٥َِم َيْوَم َكْح٦ُمُ اٙمُْتهِؼ٤َم إ٥َِم اأٍليٍخػرىل:  أىٍم: ييٍدفىعيكفى ًإلىٍييىا دىٍفعنا. ىىذىا كىىي

ْْحَِن َو٨ْمــًدا * َوَكُســوُق اٙمُْْجــِرِم٤َم إ٥َِم َٖمَفـــهَم ِوْرًدا ْْحَِن َو٨ْمــًدا * َوَكُســوُق اٙمُْْجــِرِم٤َم إ٥َِم َٖمَفـــهَم ِوْرًداا٫مــره : ا٫مــره ـى ػٍريى ُـّ ٖٔ-ٖٓ]مى ػػ ػػاًؿ صي ـٍ ًفػػي ًتٍمػؾى اٍلحى [ . كىىيػػ

مىى كىٍجًيػًو،  ٍف يىٍمًشي عى ـٍ مى ، ًمٍنيي بيٍكـه كىعيٍميه ـُهْم َيـْوَم اكى ـُهْم َيـْوَم اَوَكْح٦ُمُ ٫ْمِؼَقوَمـِي ٢َمـَٚم ُوُٖمـوِهِفْم ٢ُمْؿًقـو َوُٓمْؽـًَم ٫ْمِؼَقوَمـِي ٢َمـَٚم ُوُٖمـوِهِفْم ٢ُمْؿًقـو َوُٓمْؽـًَم َوَكْح٦ُمُ

ًْ ِزْدَكــوُهْم َٞمــِعًٛما ــََم َ٘مَبــ ًْ ِزْدَكــوُهْم َٞمــِعًٛماَوُصــَمًّ َمــْلَواُهْم َٖمَفـــهُم ٪ُمؾه ــََم َ٘مَبــ ٍسػػرىاًء: َوُصــَمًّ َمــْلَواُهْم َٖمَفـــهُم ٪ُمؾه َٗمتهــى إَِذا َٗمتهــى إَِذا [، كفػي قكلػػو تعػػالى: ٕٗ]اإٍلً

و ًْ َأْٓمَواُُّبَ وَٖموُءوَهو ٨ُمتَِح ًْ َأْٓمَواُُّبَ ـٍ ًإلىٍييىا فيتً ُٕ]الزمر:  َٖموُءوَهو ٨ُمتَِح كًلًي رًَّد كيصي ػؿى [، أىٍم: ًبميجى ـٍ أىٍبكىابييىػا سىػًريعنا، ًلتيعىجّْ ٍت لىيي حى
بىاًنيىػػًة  نىتييىػػا ًمػػفى الزَّ زى ـٍ خى َـّ يىقيػػكؿي لىييػػ ـي اٍلعيقيكبىػػةى، ثيػػ مىػػى كىٍجػػًو -لىييػػ ًؽ، ًشػػدىادي اٍلقيػػكىل عى ظي اأٍلىٍخػػبلى ـٍ ًغػػبلى الَّػػًذيفى ىيػػ

التٍَّقًريًع كىالتٍَّكًبيًخ كىالتٍَّنًكيًؿ".
(ّ) 

ينَ ى: كتفسيػر قػكلو تعػػال ِ ينَ ٩ِمقَل اْدُ٘مُؾوا َأْٓمَواَب َٖمَفـهَم َ٘مو٫مِِديَن ٨مِقَفو ٨َمبِـْئَس َمْثـَوى اٙمَُْتَؽـٜمِّ ِ   ٩ِمقَل اْدُ٘مُؾوا َأْٓمَواَب َٖمَفـهَم َ٘مو٫مِِديَن ٨مِقَفو ٨َمبِـْئَس َمْثـَوى اٙمَُْتَؽـٜمِّ
( السػبعة ِٕ]الزمر:  ـى يىػنَّ ميػكا أىٍبػكىابى جى [، يقكؿ تعالى ذكره: فتقكؿ خزنة جينـ لمذيف كفركا حينئذ: )اٍدخي

اًلًديفى ًفييىا( يقكؿ: ماكثيف فيي  (ْ) ا.عمى قدر منازلكـ فييا )خى

 (ٓ)كيقاؿ ليـ ادخمكا جينـ، تستقبميـ الزباينية بمقامع مف نار فيدفعكنيـ بمقامعيـ.

                                                           

 .ُٓٔ( انظر: مباحث العقيدة في سكرة الزمر صُ)
 .ِْٖٖ( حديث ُِْٖ/ْمسمـ)أخرجو ( ِ)
 (.ُُٖ/ٕ( انظر: تفسير القرآف العظيـ )ّ)
 (.ّّٕ/ُِ( انظر: تفسير الطبرم )ْ)
 (.ِْٖ/ُٓ( الجامع ألحكاـ القرآف )ٓ)
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يباف لنا كاضحا في اآليات السابقة ككيػؼ ،ىذا ىك مكقؼ المبلئكة مف العاصيف كالمشركيف
أنيـ ال تأخذىـ فػييـ عاطفػة، بػؿ يسػارعكا فػي تعجيػؿ حكػـ ا كيػدفعكنيـ إلػى جيػنـ دفعػا بالسػخرية 

التنكيػؿ كالعػػذاب، نسػأؿ ا تعػػالى العفػػك كالعافيػة، الميػػـ إنػا نعػػكذ بػػؾ مػف عػػذاب القبػر كمػػف عػػذاب ك 
 جينـ.

 

  في الفصؿ الثانيدية فكائد عق

 مبلئكة القبر : أنكاع أكال:

ػػمبلئكػػة الرحمػػة، كفػػي الحػػديث:  -ُ ًريػػرىةو بىٍيضى ػػًة ًبحى ًئكىػػةي الرٍَّحمى ػػٍؤًمفي أىتىٍتػػوي مىبلى ًضػػرى اٍلمي اءى )ًإذىا حي
ٍكًح المًَّو( . ٍنًؾ ًإلىى رى ٍرًضيِّا عى : اٍخريًجي رىاًضيىةن مى فىيىقيكليكفى
 (ُ)  

ػػػػةي اٍلعىػػػذىاًب ًبًمٍسػػػػحو مبلئكػػػة العػػػذاب، كفػػػي الحػػػػديث:  -ِ ًئكى ػػػاًفرى ًإذىا اٍحتيًضػػػػرى أىتىٍتػػػوي مىبلى فَّ اٍلكى )كىاً 
مىٍيًؾ ًإلىى عىذىاًب  كطنا عى : اٍخريًجي سىاًخطىةن مىٍسخي   (ِ) المًَّو( .فىيىقيكليكفى

ػػًة  ػػمىٍت ًفيػػًو مىبلىًئكىػػةي الرٍَّحمى كفػػي الحػػديث عػػف الرجػػؿ الػػذم قتػػؿ تسػػعة كتسػػعيف نفسػػا :" فىاٍختىصى
مىبلىًئكىةي العىذىاًب".  (ّ) كى

تمػؾ األحاديػث دلػت داللػػة كاضػحة أف المبلئكػة فػي القبػػر نكعػاف: مبلئكػة لمرحمػة، كمبلئكػػة 
 لمعذاب.

عىػػؿى مىبلى  ًئكىػػةي فالمَّػػوى تىعىػػالىى جى ـٍ مىبلى ، كىىيػػ ػػٍؤًمًنيفى ًئكىػػةن ًلٍممي مىبلى ًئكىػػةي اٍلعىػػذىاًب، كى ـٍ مىبلى ًئكىػػةن ًلٍمميٍشػػًرًكيفى كىىيػػ
ا  ًر ًبمى ا تىخىصَّصى لىوي، بىٍؿ قىٍد الى يىٍسمىحي ًلآٍلخى ا أىٍف يىٍصعىدى ًبمى ًة. كىالى يىٍستىٍكًرهي فىًريؽه ًمٍنييمى وي.الرٍَّحمى   (ْ)يىخيصُّ

 

                                                           

( ّّٖ/ ِ) الجنائز،بػاب مػا يمقػى بػو المػؤمف الكرامػة عنػد خػركج نفسػوأخرجو النسائي فػي السػنف الكبرل،كتػاب ( ُ)
 .ّٗٓٓ،كقاؿ األلباني في صحيح الترغيب صحيح حديث ُِٕٗحديث

( ّّٖ/ ِ) أخرجػػو النسػػائي فػػي السػػنف الكبرل،كتػػاب الجنائز،بػػاب مػػا يمقػػى بػػو المػػؤمف الكرامػػة عنػػد خػػركج نفسػػو(ِ)
 .ّٗٓٓيح حديث ،كقاؿ األلباني في صحيح الترغيب صحُِٕٗحديث

( مسند الشامييف ،تأليؼ: سميماف بػف أحمػد بػف أيػكب بػف مطيػر المخمػي الشػامي، أبػك القاسػـ الطبرانػي )المتػكفى: ّ)
 – َُْٓبيػركت، الطبعػة: األكلػى،  –ىػ(، تحقيؽ: حمػدم بػف عبدالمجيػد السػمفي، نشػر: مؤسسػة الرسػالة َّٔ

 .َٔٔ(حديث  ّْٗ/ ُ، ) ْ، عدد األجزاء: ُْٖٗ
ظر: الجمكع البيية لمعقيدة السمفية التي ذكرىا العبلمة الشّْػنقيطي فػي تفسػيره أضػكاء البيػاف، جمػع: أبػك المنػذر ( انْ)

محمػػكد بػػف محمػػد بػػف مصػػطفى بػػف عبػػد المطيػػؼ المنيػػاكم، نشػػر: مكتبػػة ابػػف عبػػاس، مصػػر، الطبعػػة: األكلػػى، 
 (.ّّٗ/ ِ، )ِـ، عدد األجزاء:  ََِٓ -ىػ  ُِْٔ



 اختبلؼ مبلئكة القبر كمكقفيا مف المؤمف كالكافر 

 َُُ 

 الفصؿ الثاني

 ر اإليماف بالمبلئكة ثانيا: آثا

 (ُ) لئليماف بالمبلئكة أثار عظيمة في حياة المؤمف، نذكر منيا ما يمي:

 .العمـ بعظمة ا الخالؽ؛ القادر عمى كؿ شيء ،كقكتو كعظمة سمطانو -ُ

  المبلئكػة مػػف  ىػؤالء بالعبػػاد مػفحيػث ككػؿ  تمػػؾ النعمػة؛تعػالى عمػى ا سػبحانو ك شػكره  -ِ
 كغير ذلؾ مف مصالحيـ.ليـ،  ءكالدعاة أعماليـ،ككتاب، يقـك بحفظيـ

 محبة المبلئكة،كالخجؿ منيـ،كتقدير أعماليـ التي يقكمكف بيا،اتجاه العباد. -ّ

 االبتعاد عف المعاصي،كالخكؼ مف كقت الساعة التي سيأتي بيا الثكاب،أك العقاب. -ْ

فػي جميػع مراحمػو المختمفػة،  كعمػى الػٌرغـ ممػا رأينػا مػف الٌصػمة الكثيقػة بػيف المبلئكػة كاإلنسػاف
سكاء أكاف ذلؾ قبؿ المكت أـ بعده، فإنيا ال تممػؾ مػف أمػره شػيئان فػي الػدنيا كال فػي اآلخػرة، ككػؿُّ مػا 

ــو  يمكػػف قكلػػو إفَّ المبلئكػػة جنػػكد ا كعبيػػده، منفػػذكف ألكامػػره، كمػػا قػػاؿ تعػػالى: ــوَن اَّللهَ َم ــو َٓ َيْعُص ــوَن اَّللهَ َم َٓ َيْعُص

 [.ٔ]التحريـ:  ُرونَ ُرونَ َأَمَرُهْم َوَيْػَعُؾوَن َمو ُيْممَ َأَمَرُهْم َوَيْػَعُؾوَن َمو ُيْممَ 
 

                                                           

 .ِّالسنة كالجماعة البف عثيميف صانظر عقيدة أىؿ  (ُ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 َُِ 

 الفصؿ الثالث

 

 انفصم انثانث
 

 انسوح واجلسد وعالقتهما بانىعيم وانعراب
 

 كفيو مبحثاف:

 المبحث األكؿ: تعريؼ الركح كالجسد، كفيو مطمباف.

 المطمب األكؿ:الركح كمتعمقاتيا .

 المطمب الثاني: الجسد كعبلقتو بالركح.

جسد، كالرد عمى شبيات عمى الركح  كال كقكع النعيـ كالعذاب المبحث الثاني:
 كفيو مطمباف المنكريف،

 المطمب األكؿ: كقكع النعيـ ك العذاب عمى الركح كالجسد.

 المطمب الثاني: شبيات مف أنكر كقكع النعيـ كالعذاب عمى الركح كالجسد كالرد عمييا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 َُّ 

 الفصؿ الثالث

 

 

 

 املبحث األول
 تعسيف انسوح واجلسد،وفيه مطهبان:

 

 متعمقاتيا .المطمب األكؿ: الركح ك 
 

 المطمب الثاني: الجسد كعبلقتو بالركح.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 َُْ 

 الفصؿ الثالث

 المبحث األكؿ
 الػركح كالجسػد

 

ككرميا غاية التشريؼ كالتكريـ فنسبيا لذاتو  ا، شرفيا ا مخمكقاتمف أعظـ  خمؽالركح 
ًُ الكريـ، قاؿ تعالى: ﴿ القرآفالعمية في  ْيُتُه َوَكَػْخ ًُ ٨َمنَِذا َٞموه ْيُتُه َوَكَػْخ ﴾  ٨مِقِه ِمْن ُروِٗمي ٨َمَؼُعوا ٫َمُه َٞموِٖمِدينَ ٨مِقِه ِمْن ُروِٗمي ٨َمَؼُعوا ٫َمُه َٞموِٖمِدينَ   ٨َمنَِذا َٞموه

 [ .ِٗ]الحجر: 

بػػالعمـ الكامػػؿ بػػالركح فػػبل يمكػػف  اخػػتص اأف  المخمػػكؽكمػػف جبللػػة كعظمػػة ىػػذا التشػػريؼ ليػػذا 
: ألم مخمػػكؽ كػػائف مػػف كػػاف أف يعمػػـ كػػؿ العمػػـ عػػف ىػػذا المخمػػكؽ إال مػػا أخبػػر بػػو ا تعػػالى فػػي قكلػػو

وُح ِمْن َأْمِر َرِبِّ ﴿ وِح ٩ُمِل ا٫مرُّ وُح ِمْن َأْمِر َرِبِّ َوَيْسَل٫ُموَكَك ٢َمِن ا٫مرُّ وِح ٩ُمِل ا٫مرُّ ٓه ٩َمؾِقًَل َوَيْسَل٫ُموَكَك ٢َمِن ا٫مرُّ ٓه ٩َمؾِقًَل َوَمو ُأؤمِقُتْم ِمَن ا٫ْمِعْؾِم إِ  [.ٖٓ]اإلسراء: ﴾ َوَمو ُأؤمِقُتْم ِمَن ا٫ْمِعْؾِم إِ

ـو٢َمِي ]التي ال يعمميا إال ا سبحانو، قاؿ تعالى:  رمف األمك  الركحك  ـو٢َمِي إِنه اَّللَ ٢ِمـَْدُه ٢ِمْؾـُم ا٫مسه إِنه اَّللَ ٢ِمـَْدُه ٢ِمْؾـُم ا٫مسه

ٌَ َوَيْعَؾُم َمو ِِم إَ  ُل ا٫مَغْق ٌَ َوَيْعَؾُم َمو ِِم إَ َوُيـَزِّ ُل ا٫مَغْق ْرَٗموِم َوَمو َٔمْدِري َكْػٌس َموَذا َٔمْؽِسُى ٧َمًدا َوَمو َٔمْدِري َكْػٌس ٓمِـَليِّ َأْرٍض ْرَٗموِم َوَمو َٔمْدِري َكْػٌس َموَذا َٔمْؽِسُى ٧َمًدا َوَمو َٔمْدِري َكْػٌس ٓمِـَليِّ َأْرٍض َوُيـَزِّ

 [.ِْ]لقماف: [ ََتُوُت إِنه اَّللَ ٢َمؾِقٌم َ٘مبِٛمٌ ََتُوُت إِنه اَّللَ ٢َمؾِقٌم َ٘مبِٛمٌ 

 -التي ال يعمميا إال ا ىي: ك األمكر

 إف ا عنده عمـ الساعة. -ُ

 كينٌزؿ الغيث. -ِ

 كيعمـ ما في األرحاـ. -ّ

  ماذا تكسب غدان  نفسكما تدرم  -ْ

 كما تدرم نفس بأم أرض تمكت. -ٓ

ٓه ٩َمؾِـقًَل الركح ﴿ -ٔ وُح ِمـْن َأْمـِر َرِبِّ َوَمـو ُأؤمِقـُتْم ِمـَن ا٫ْمِعْؾـِم إِ وِح ٩ُمـِل ا٫مـرُّ ٓه ٩َمؾِـقًَل َوَيْسَل٫ُموَكَك ٢َمِن ا٫مرُّ وُح ِمـْن َأْمـِر َرِبِّ َوَمـو ُأؤمِقـُتْم ِمـَن ا٫ْمِعْؾـِم إِ وِح ٩ُمـِل ا٫مـرُّ  ﴾َوَيْسَل٫ُموَكَك ٢َمِن ا٫مرُّ

 [.ٖٓ]اإلسراء: 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-09-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 َُٓ 

 الفصؿ الثالث

 

 المطمب األكؿ: الركح كمتعمقاتيا
 : تعريؼ الركحأكال

 الركح لغة :

مىػى مىًسػيرىًة يىػػٍكـو  مفػرد كالجمػع أركاح، كمنػو قكلػو الػركح ػٍؤًمًنيفى لىتىٍمتىًقيىػاًف عى : )ًإفَّ أىٍركىاحى اٍلمي
اًحبىوي  مىا رىأىل كىاًحده ًمٍنييمىا صى لىٍيمىةو، كى  . (ُ)(كى

كأصؿ الكممة مف الريح، كتجمع عمى أرياح قميبل، كاألكثر عمى أ ركاح، كالركح تطمؽ عمػى 
كيؤنػػث، فػػإذا قمنػػا ركح فإنػػو يػػذكر، أمػػا إذا قمنػػا الػػنفس فيػػي مؤنػػث، كمػػا يػػدؿ أصػػؿ الػػنفس ك يػػذكر 

   (ِ) إذا تنفس. اإلنسافالركح عمى النسيـ، كيدؿ عمى سعة كفسحة كاطراد، كيقاؿ أراح 
 

 الركح في القرآف :

  (ّ)الركح في القرآف عمى عدة أكجو:      

نْ َو٪َمَذ٫مَِك َأْوَٗم َو٪َمَذ٫مَِك َأْوَٗم :﴿ الكحي؛ كقكلو تعالىاألكؿ:  نْ ْقـَو إ٫َِمْقَك ُروٗمًو مِّ قػاؿ ابػف [، ِٓ]الشكرل:  ﴾ َأْمِرَكوَأْمِرَكو  ْقـَو إ٫َِمْقَك ُروٗمًو مِّ

كثير في تفسيره لآلية: " الركح في ىػذا المكضػع جبريػؿ ؛ألف ا تعػالى أخبػر أنػو أيػد عيسػى 
إِْذ ٩َموَل اَّللهُ َيـو ٢ِمقَسـى آْمـَن َمـْرَيَم اْذ٪ُمـْر كِْعَؿتِـي إِْذ ٩َموَل اَّللهُ َيـو ٢ِمقَسـى آْمـَن َمـْرَيَم اْذ٪ُمـْر كِْعَؿتِـي ﴿  عميو السبلـ بو، كما أخبر في قكلو تعػالى:

ْؿُتـَك ٢َمؾَ ٢َمؾَ  وَس ِِم اٙمَْْفـِد َو٪َمْفـَل َوإِْذ ٢َمؾه ـُم ا٫مــه ْدُٔمَك ٓمِـُروِح ا٫ْمُؼـُدِس ُٔمَؽؾِّ ْؿُتـَك ْقَك َو٢َمٚم َوا٫مَِدٔمَِك إِْذ َأيه وَس ِِم اٙمَْْفـِد َو٪َمْفـَل َوإِْذ ٢َمؾه ـُم ا٫مــه ْدُٔمَك ٓمِـُروِح ا٫ْمُؼـُدِس ُٔمَؽؾِّ ْقَك َو٢َمٚم َوا٫مَِدٔمَِك إِْذ َأيه

ْؽَؿَي َوا٫متهْوَراَة َواإلْكِجقَل  ْؽَؿَي َوا٫متهْوَراَة َواإلْكِجقَل ا٫ْمؽَِتوَب َواْْلِ اًئدىًة:  ﴾ا٫ْمؽَِتوَب َواْْلِ    (ْ) [.َُُاآٍليىةى ]اٍلمى

  ُأْو٫َمئَِك ُأْو٫َمئَِك ﴿ ف شاء مف عباده المؤمنيف؛ كما قاؿ تعالى:كالثبات كالنصرة، التي يؤيد بيا م القكةالثاني: 

ـْــهُ  ــَدُهم ٓمِـُروٍح مِّ يــََمَن َوَأيه ـْــهُ ٪َمَتـَى ِِم ٩ُمُؾــوُِّبُِم اإْلِ ــَدُهم ٓمِـُروٍح مِّ يــََمَن َوَأيه َوٓ َوٓ ﴿ كفػي قكلػو تعػػالى:[، ِِ]المجادلػػة : ﴾ ٪َمَتـَى ِِم ٩ُمُؾــوُِّبُِم اإْلِ

                                                           

 ،كقاؿ األرنؤكط حديث حسف.َْٕٕ( حديث ِٔٔ/ُُ(  مسند اإلماـ أحمد)ُ)
 (.ْٕٓ/ِ(، كلساف العرب)ْْٓ/ِ(، كمقاييس المغة )ُّٗ/ٓ(  انظر: تيذيب المغة )ِ)
 .َُٗ(  انظر:الركح ّ)
 (.ِّّ/ُ(  تفسير القرآف العظيـ )ْ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 َُٔ 

 الفصؿ الثالث

[، قػػػاؿ القرطبػػػي :"أم:تػػػذىب قػػػكتكـ ْٔ]األنفػػػاؿ  ﴾َٔمــــوَز٢ُموا ٨َمَتْػَشـــُؾوا َؤَمـــْذَهَى ِرَُيُؽـــمْ َٔمــــوَز٢ُموا ٨َمَتْػَشـــُؾوا َؤَمـــْذَهَى ِرَُيُؽـــمْ 

   (ُ)كنصركـ".

 

وُح : ﴿ جبريؿ عميو السبلـ؛ كقكلػو تعػالىالثالث:  وُح َكَزَل ٓمِِه ا٫مرُّ َِم٤ُم  ٢َمَٚم ٩َمْؾبَِك   َكَزَل ٓمِِه ا٫مرُّ ْٕ َِم٤ُم  ٢َمَٚم ٩َمْؾبَِك ا ْٕ [. ُّٗ]الشػعراء: ﴾ا

قِّ ﴿ كيؤيد ذلؾ قكلػو تىعىػالىى: ـَك ٓمِـوْْلَ ٫َمُه ُروُح ا٫ْمُؼـُدِس ِمـْن َرٓمِّ قِّ ٩ُمْل َكزه ـَك ٓمِـوْْلَ ٫َمُه ُروُح ا٫ْمُؼـُدِس ِمـْن َرٓمِّ قكلػو َُِ]النٍَّحػًؿ:  ﴾٩ُمْل َكزه [، كى

ٓه َوْٗمٌي ُيوَٗم تىعىػالىى: ﴿ ٓه َوْٗمٌي ُيوَٗم إِْن ُهَو إِ :  ﴾ىىإِْن ُهَو إِ فػالركح األمػيف ىػك الػذم نػزؿ بػالقرآف عمػى [،  ْ]الػنٍَّجـً
   (ِ) ، كىك جبريؿ عميو السبلـ.محمد 

الػػركح التػػي سػأؿ عنيػػا الييػكد، فػػأجيبكا بأنيػػا مػف أمػػر ا، كقػد قيػػؿ: إنػػو الػركح المػػذككر فػػي الرابػع: 
وُح :﴿ قكلػػو تعػػالى ــْوَم َيُؼــوُم ا٫مــرُّ وُح َي ــْوَم َيُؼــوُم ا٫مــرُّ [، كىأىنَّيىػػا الػػٌركح ّٖ]النبػػأ ﴾ؿــونؿــونَواٙمَََْلئَِؽــُي َصــّػًو ٓ يتؽؾَواٙمَََْلئَِؽــُي َصــّػًو ٓ يتؽؾ  َي

كاختمػؼ العممػاء فػي تفسػيرىا، ، ﴾ٔمـزل اٙمَََْلئَِؽي َوا٫مروح ٨مِقَفو ٓمِنِذن َرُّبـمٔمـزل اٙمَََْلئَِؽي َوا٫مروح ٨مِقَفو ٓمِنِذن َرُّبـماٍلمىٍذكيكر ًفي قىٍكلو: ﴿
 . (ّ)كلكف األكثر أنيا أركاح بني آدـ

ـََم اٙمَِْسـقُح ٢ِمقَسـى آْمـُن َمـ﴿  قاؿ تعالى: .المسيح بف مريـ عميو السبلـالخامس:   ـََم اٙمَِْسـقُح ٢ِمقَسـى آْمـُن َمـإِكه   ْرَيَم َرُٞمـوُل اَّللِّْرَيَم َرُٞمـوُل اَّللِّإِكه

ـْهُ  ـْهُ َو٪َمؾَِؿُتُه َأ٫ْمَؼوَهو إ٥َِم َمْرَيَم َوُروٌح مِّ  [.ُُٕ]النساء: ﴾    َو٪َمؾَِؿُتُه َأ٫ْمَؼوَهو إ٥َِم َمْرَيَم َوُروٌح مِّ

نما أطمؽ ذلػؾ عمػى عيسػى  ؛ ألنػو لػـ يكػف لػو أب، بػؿ ىػك أمػر ا الػذم قػاؿ لػو كػف كا 
لقكلػو  فكاف، كىك الركح التي أرسؿ بيا جبريؿ إلى مريـ عمييا السبلـ، كا تعالى نفخ فيو مف ركحو

ًْ ِمَن ا٫ْمَؼوكِت٤ِمَ :﴿تعالى و َو٪ُمُتبِِه َو٪َموَك َ ًْ ٓمَِؽؾََِمِت َرُّبِّ ٩َم ًْ ِمَن ا٫ْمَؼوكِت٤ِمَ ٨َمـََػْخـَو ٨مِقِه ِمْن ُروِٗمـَو َوَصده و َو٪ُمُتبِِه َو٪َموَك َ ًْ ٓمَِؽؾََِمِت َرُّبِّ ٩َم :  ﴾٨َمـََػْخـَو ٨مِقِه ِمْن ُروِٗمـَو َوَصده  . (ْ)[ُِ]التٍَّحًريـً

أما الركح المقصكد بيا ركح اإلنساف التي يحصؿ بيا الحياة ال يعمـ حقيقتيا إال ا سبحانو 
بَّاسك كتعالى،  وح﴿ ًفي قىٍكلػو: عىف اٍبف عى وحَوَيْسَئُؾوَكَك ٢َمِن ا٫مرُّ وُح ِمـْن َأْمـِر َرٓمِّـى َوَمـآ ُأؤمِقـُتم  َوَيْسَئُؾوَكَك ٢َمِن ا٫مرُّ وُح ِمـْن َأْمـِر َرٓمِّـى َوَمـآ ُأؤمِقـُتم ٩ُمِل ا٫مرُّ ٩ُمِل ا٫مرُّ

                                                           

 (.ِْ/ٖ(  الجامع ألحكاـ القرآف )ُ)
 (.ُّٖ/ُّ( كالجامع ألحكاـ القرآف )ِٖٓ/ّ(، كمعاني القرآف لمزجاج )ّٓٗ/ُٗ(  انظر: تفسير الطبرم )ِ)
 (.َّٗ/ٖف كثير)ب(، كتفسير إُٕ/ِْالطبرم) تفسير (  انظر:ّ)
  (.ْٖٕ/ِ(  انظر: تفسير القرآف العظيـ )ْ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 َُٕ 

 الفصؿ الثالث

ــقَلً  ــِم إِٓه ٩َمؾِ ــن ا٫ْمِعْؾ ــقَلً مِّ ــِم إِٓه ٩َمؾِ ــن ا٫ْمِعْؾ :أنيػػا مػػف عجائػػب ا كال يعمميػػا إال ىك،كمػػا عنػػدنا مػػف قاؿ(85)اإلسػػرىاء:  ﴾مِّ
  (ُ) عممو إال قميبل.

 

 الركح في السنة :

كمػػا تكػػرر فػػي القػػرآف الكػػريـ، ككردت أيضػػا عمػػى عػػدة معػػاف تكػػرر ذكػػر الػػركح فػػي السػػنة، 
كالغالػػػب كردت بمعنػػػى الػػػركح التػػػي يقػػػـك بيػػػا الجسػػػد، كأطمػػػؽ عمػػػى القػػػرآف كالػػػكحي كالرحمػػػة، كعمػػػى 

  (ِ) جبريؿ عميو السبلـ، كقد جاء ذكرىا بالتذكير كالتأنيث كالمفرد كالجمع.
، ،: )األىٍركى  ماجاء بصيغة الجمع مثؿ قكؿ النًَّبيَّ  ػا تىعىػارىؼى ًمٍنيىػا اٍئتىمىػؼى نَّدىةه فىمى نيكده ميجى احي جي

مىا تىنىاكىرى ًمٍنيىا اٍختىمىؼى   .  (ّ) (كى

: )إف المػؤمف إذا قػبض أتتػو مبلئكػة كمنيا ما جاء يدؿ عمى رحمػة ا تعػالى مثػؿ قكلػو
ا، تػأتي  : ) الػريح مػف ركح كقكلػو، (ْ)الرحمة بحريرة بيضػاء فيقكلػكف اخرجػي إلػى ركح ا(

 . (ٓ)بالرحمة ( 

ميػوي،  كجاءت بمعنى مايحيا بو الخمؽ: كفي الحػديث : فىييٍكتىبي ًرٍزقيػوي، كىأىجى )فىييٍؤمىري ًبأىٍربىًع كىًممىاتو
. ) كحي كىعىمىميوي، ثيَـّ ييٍكتىبي شىًقيّّ أىٍك سىًعيده، ثيَـّ ييٍنفى ي ًفيًو الرُّ
 (ٔ)  

 

 الركح في االصطبلح

 :" بأنيا جسـ خفيؼ حي متحرؾ عمكم نكراني، يسرم في جسد اإلنساف كماعرفيا ابف القيـ

اإلفاضػات كليػذه  يسرم الدىف في العكد، ككما تسرم النار في الفحـ، فما داـ ىذا الجسد قاببل ليػذه
ذلػؾ الجسػد كلػـ يبػؽ محػبل  اإلمدادات مف ىذا الركح، فإف الركح تبقى عامرة ليذا الجسد، فػإذا خػرب

                                                           

عدد ، لبناف –الناشر: دار الكتب العممية ،ىػ(ُٕٖ)المتكفى: تفسير ابف عباس،جمع الفيركزآبادم  انظر:( ُ)
 ُ األجزاء:

 
( انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر تػأليؼ: مجػد الػديف أبػك السػعادات المبػارؾ بػف محمػد بػف محمػد بػف محمػد ِ)

 -ىػػػػُّٗٗبيػػػركت،  -نشػػػر: المكتبػػػة العمميػػػة ىػػػػ(،َٔٔابػػػف عبػػػد الكػػػريـ الشػػػيباني الجػػػزرم ابػػػف األثير)المتػػػكفى: 
 (.ِِٕ-ُِٕ/ِ)ٓمحمكد محمد الطناحي، عدد األجزاء:  -تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكلـ، ُٕٗٗ

 .ّّّٔ( حديثُّّ/ْ)،كتاب أحاديث األنبياء، باب األركاح جنكد مجندة البخارم أخرجو( ّ)
( ُِٗ/ّ، كقػػاؿ األلبػػاني فػػي صػػحيح الترغيػػب كالترىيػػب: صػػحيح )َُّْ(حػػديث ِْٖ/ٕ(  أخرجػػو ابػػف حبػػاف)ْ)

 .ّٗٓٓحديث 
 . صحيح لغيره، كىذا إسناد حسف ، كقاؿ المحقؽُّٕٔ(حديث ٗٔ/ُّ(  أخرجو اإلماـ أحمد )ٓ)
  .َِّٖ(حديثُُ/ْأخرجو البخارم،كتاب بدء الخمؽ،باب ذكر المبلئكة)(  ٔ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 َُٖ 

 الفصؿ الثالث

ا تعػػالى لخػػركج ىػػذه الػػركح مػػف ىػػذا  كال قػػاببل لئلفاضػػات منيػػا، كال لمحركػػات، أذفليػػذه الػػركح، 
  (ِ) لكسي .، كنحك ذلؾ قاؿ األ(ُ)الجسد فبقي ىامد"

كتػػذىب الحيػػاة مػػف الجسػػػد كقػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم: " الػػركح أجسػػاـ لطيفػػة متخممػػػة فػػي البػػدف، 
  (ّ).بذىابيا، كليست الركح عرضا كال دما"

ىػػي جسػػـ لطيػػؼ منبعػػو تجكيػػؼ القمػػب الجمسػػاني فينشػػر فقػػاؿ: "  الغزالػػيـ كعرفيػػا اإلمػػا
، كىػػي  أمػػر عجيػػب ربػػاني تعجػػز أكثػػر العقػػكؿ بكاسػػطة العػػركؽ الضػػكارب إلػػى سػػائر أجػػزاء البػػدف

  (ْ)كاألفياـ عف درؾ حقيقتو".
كعرفيػػا الجرجػػاني :" الػػركح ىػػك المطيفػػة العالمػػة المدركػػة مػػف اإلنسػػاف، الراكبػػة عمػػى الػػركح 

لحيكاني، نػازؿ مػف عػالـ األمػر، تعجػز العقػكؿ عػف إدراؾ كنيػو، كتمػؾ الػركح قػد تكػكف مجػردة، كقػد ا
  (ٓ)تككف منطبقة في البدف".

 الخبلصة:

 اإلنسافالتى تميز  اتفؽ العمماء عمى أف الركح ىى أساس حياة الجسـ البشرل كىى
عمؿ الخير كالشر، بمى  إلى افاإلنس، كليس معنى ىذا أف الركح ىى قائد هكالحركة كغير  باإلدراؾ

فيو الحس  فيناؾ فارؽ بيف الركح كالنفس، فالركح ىي أمر ا يحكؿ كؿ شيء جامد إلى حي
َوَمو َوَمو يقكؿ تعالى: ﴿  كالشعكر كالحركة كىى مف الغيبيات التى لـ يطمع ا عمييا أحدا مف خمقة

ن ا٫ْمِعْؾِم إِٓه ٩َمؾِقَلً  ن ا٫ْمِعْؾِم إِٓه ٩َمؾِقَلً ُأؤمِقُتم مِّ   [ .85]اإلسراء:  ﴾ ُأؤمِقُتم مِّ

جمػػػاع الصػػػحابة، كالعقػػػؿ  إال أنػػػو يػػػرجح تعريػػػؼ ابػػػف القػػػيـ كذلػػػؾ؛ لداللػػػة الكتػػػاب كالسػػػنة، كا 
  (ٔ)كالفطرة، كلقد استدؿ عمى صحة قكلو بأدلة كثيرة منيا: 

 األدلة مف القرآف :

ًْ ِِم َمـَوِمَفو ٨مَ   اَّللهُ َيَتَوَفه اَّللهُ َيَتَوَفه قكلو تعالى: ﴿ -ُ ُ و َوا٫مهتِي مَلْ ََت ًْ ِِم َمـَوِمَفو ٨مَ إَكُػَس ِٗم٤َم َمْوَِتَ ُ و َوا٫مهتِي مَلْ ََت ُقْؿِسُك ا٫َمتِي ٩َمَه ٢َمَؾْقَفـو ُقْؿِسُك ا٫َمتِي ٩َمَه ٢َمَؾْقَفـو إَكُػَس ِٗم٤َم َمْوَِتَ

ى ْسؿًّ ىاٙمَْوَت َوُيْرِٞمُل إُْ٘مَرى إ٥َِم َأَٖمٍل مُّ ْسؿًّ  [.42الزمر: ] ﴾اٙمَْوَت َوُيْرِٞمُل إُْ٘مَرى إ٥َِم َأَٖمٍل مُّ

                                                           

 .ُِٗ(  الركح ُ)
 ( .ُِِ/ُُ(  انظر: تفسير األلكسي)ِ)
 ( .ِّّ/ٔ(  صحيح مسمـ بشرح النككم )ّ)
 ( .ّ/ّ)(  إحياء عمـك الديفْ)
 (.ُِِ/ُ(  التعريفات لمجرجاني )ٓ)
 .ُِٗ(  انظر: الركح ٔ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 َُٗ 

 الفصؿ الثالث

 جعؿ ليا كفاة. -ككجو الداللة: أ

 كصفيا باإلمساؾ. -ب              

 كصفيا باإلرساؿ. -ج              

َو٫َمْو َٔمَرى إِِذ ا٫مظهـوٙمُِوَن ِِم ٧َمَؿـَراِت اٙمَـْوِت َواٙمَََلئَِؽـُي َٓموِٞمـُطو َأْيـِدَيِْم َأْ٘مِرُٖمـوا َو٫َمْو َٔمَرى إِِذ ا٫مظهـوٙمُِوَن ِِم ٧َمَؿـَراِت اٙمَـْوِت َواٙمَََلئَِؽـُي َٓموِٞمـُطو َأْيـِدَيِْم َأْ٘مِرُٖمـوا ]قكلو تعػالى:  -ِ

ــ ــْن َآَيؤمِ ــُتْم ٢َم ــْٛمَ اَْلــقِّ َو٪ُمـْ ــَٚم اَّللِ ٧َم ــوَن ٢َم ــُتْم َٔمُؼو٫ُم ــََم ٪ُمـْ ــوِن ٓمِ ــَذاَب اَُل ــَزْوَن ٢َم ــْوَم َُتْ ــُؽُم ا٫مَق ــَأْكُػَس ــْن َآَيؤمِ ــُتْم ٢َم ــْٛمَ اَْلــقِّ َو٪ُمـْ ــَٚم اَّللِ ٧َم ــوَن ٢َم ــُتْم َٔمُؼو٫ُم ــََم ٪ُمـْ ــوِن ٓمِ ــَذاَب اَُل ــَزْوَن ٢َم ــْوَم َُتْ ــُؽُم ا٫مَق ِه ِه َأْكُػَس

ونَ  ونَ َٔمْسَتْؽِٜمُ  [.33 األنعاـ] [َٔمْسَتْؽِٜمُ

 قبض المبلئكة لمركح. -ككجو الداللة: أ

 كصفو تعالى لمركح بالخركج. -ب              

 أخبر عف عذابيا. -ج              

ــِك َراِضــَقيً قكلػػو تعػػالى:﴿ -ّ ـهــُي * اْرِٖمِعــي إ٥َِم َرٓمِّ
ُتَفــو ا٫مـــهْػُس اٙمُْْطَؿئِ ــِك َراِضــَقيً َيــو َأيه ـهــُي * اْرِٖمِعــي إ٥َِم َرٓمِّ
ُتَفــو ا٫مـــهْػُس اٙمُْْطَؿئِ ٨َمــوْدُ٘م٣ِم ِِم ٨َمــوْدُ٘م٣ِم ِِم * * َمْرِضــقهًي َمْرِضــقهًي   َيــو َأيه

 [.33-22]الفجر  [٣ِم َٖمـهتِي٣ِم َٖمـهتِي٢ِمَبوِدي* َواْدُ٘م ٢ِمَبوِدي* َواْدُ٘م 

 كصفيا بالرضا. -كصفيا بالدخكؿ.    ج -كصفيا بالرجكع.   ب -كجو الداللة: أ
 

 األدلة مف السنة: 

    (ُ) .)إف الركح إذا قبض تبعو البصر(: قكلو  -ُ

 كجو الداللة: كصفو الركح بأنيا تقبض، كأف البصر يراىا كيتبعيا .             

   (ِ) .إف ا إذا قبض أركاحكـ كردىا إليكـ حيف شاء( ): قكلو  -ِ

 كجو الداللة: كصفو ليا بالقبض ثـ كصفو ليا بالرد .             

                                                           

 .َِٗ( حديث ّْٔ/ِالميت ) إغماض(  أخرجو مسمـ باب في ُ)
خرجو ابف أبي شيبة في الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار، المؤلؼ: أبك بكر بف أبي شػيبة، عبػد ا بػف أ(  ِ)

ىػ(، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، نشر: مكتبة ِّٓعبسي )المتكفى: محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي ال
األلبػاني صػحيح فػي  كقػاؿ.ّْٖٕ(حػديث ُُْ/ُ، )ٕ، عدد األجزاء: َُْٗالرشد الرياض، الطبعة: األكلى، 

بيػػركت،  –إشػػراؼ: زىيػر الشػػاكيش، الناشػػر: المكتػب اإلسػػبلمي ، إركاء الغميػؿ فػػي تخػريج أحاديػػث منػػار السػبيؿ
 ( .ِّٗ/ُكمجمد لمفيارس() ٖ) ٗـ، عدد األجزاء: ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓانية الطبعة: الث



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 َُُ 

 الفصؿ الثالث

نرل أف تمؾ األدلة التي ذكرت تتكافؽ مع تعريؼ اإلماـ ابف القيـ لمركح، كغيرىػا مػف األدلػة 
  (ُ) التي لـ نذكرىا.

 ثانيا: متعمقات الركح

 النفس) أ ( الركح  ك 

لقػػد اختمػػؼ النػػاس فػػي الػػركح كالػػنفس كالحيػػاة كىػػؿ الػػركح ىػػي الحيػػاة أك غيرىػػا؟ كىػػؿ الػػركح 
  (ِ)جسـ أـ ال؟.

َْكُػـَس ﴿ فبعض أىؿ العمـ عمػى أف  الػركح كالػنفس كاحػد، كاحػتج بقكلػو تعػالى: ْٕ َْكُػـَس اَّللهُ َيَتـَوّمه ا ْٕ اَّللهُ َيَتـَوّمه ا

ًْ ِِم َمـَوِمَفو ُ و َوا٫مهتِي مَلْ ََت ًْ ِِم َمـَوِمَفوِٗم٤َم َمْوَِتَ ُ و َوا٫مهتِي مَلْ ََت  [.ِْ ]الزمر: [ِٗم٤َم َمْوَِتَ

كالعرب تطمؽ الركح مكضع النفس، كالنفس مكضع الركح، فتقػكؿ فاضػت نفسػو، أك خرجػت 
 .(ّ)نفسو، كخرجت ركحو  إما ألنيما متصبلف أك أنيما شيء كاحد 

قػػػاؿ القرطبػػػي بعػػػد أف ذكػػػر حػػػديث البػػػراء بػػػف عػػػازب كغيػػػره: " ىػػػذا الحػػػديث كمػػػا قبمػػػو مػػػف 
  (ْ)د ".األحاديث ترشدؾ إلى أف الركح كالنفس شيء كاح

قد ذكرنىا ًفي بىاب عىذىاب اٍلقىٍبر أىف الٌركح كىالنَّفس شىٍيء كىاًحد" قاؿ ابف حـز :"كى
(ٓ) . 

كقاؿ الدكسرم: "فمدلكؿ الركح كالنفس كاحد، كلكف غالبػا مػا تسػمى نفسػان، إذا كانػت متصػمة 
  (ٔ)بالبدف، كأما إذا أخذت مجردة فتسميت الركح أغمب عمييا".

ـهُي ﴿  بأف الركح غير النفس، كاحتج بقكلػو تعػالى: كالبعض اآلخر قاؿ
ـهُي يو أيتفو ا٫مـهْػُس اٙمُْْطَؿئِ
يو أيتفو ا٫مـهْػُس اٙمُْْطَؿئِ

  (ٕ) [ . ِٖ-ِٕ]الفجر  [اْرِٖمِعي إ٥َِم َرٓمِِّك َراِضَقًي َمْرِضقهيً اْرِٖمِعي إ٥َِم َرٓمِِّك َراِضَقًي َمْرِضقهيً 

                                                           

 (.ِِٓ-ُِٗ(  انظر:الركح) ُ)
 (.ِْٓ/ ِ) فسبلميياإل(، كمقاالت ُِْ/ٓظر: التمييد )(  انِ)
 (.ِْٕ/ٓ(  انظر: التمييد )ّ)
 .ّٕٔ(  انظر :التذكرة ْ)
 (.ٖٓ/ٓ(  الفصؿ في الممؿ كالنحؿ )ٓ)
ىػػ(، نشػر: ُِّٗالدكسػرم )المتػكفى:  تػأليؼ: فػالح بػف ميػدم (ُُْ/ُ)رح العقيدة التدمريػة،(  التحفة الميدية شٔ)

 .ِىػ، عدد األجزاء: ُُّْمطابع الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، الطبعة: الثالثة، 
 (.ّٗٗ/ٔ(  انظر: التمييد )ٕ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُُُ 

 الفصؿ الثالث

قػػاؿ ابػػف عثيمػػيف: "كاعمػػـ أف ىنػػاؾ فرقػػان بػػيف الػػركح كالػػنفس، فػػالركح مػػا بػػو حيػػاة البػػدف، أمػػا 
ـــوَرٌة : ﴿ة، كمػػػا يقػػػاؿ: أمػػػرت نفسػػػي بكػػػذا، ككقكلػػػو تعػػػالىالػػػنفس فقػػػد يػػػراد بيػػػا اإلراد َمه َٕ ــــهْػَس  ـــوَرٌة إِنه ا٫م َمه َٕ ــــهْػَس  إِنه ا٫م

وءِ  وءِ ٓمِو٫مسُّ   (ُ) .[ّٓ]يكسؼ:  [ٓمِو٫مسُّ

كرغػػـ كػػؿ مػػا سػػبؽ مػػف محاكلػػة التفرقػػة بػػيف الػػركح كالػػنفس، نسػػتطيع أف نػػرجح المسػػألة بػػأف 
ذا قامت بأعماؿ تخص ذلؾ البدف، أما  إذا لـ تتصؿ النفس  تطمؽ عمى الركح إذا اتصمت بالبدف، كا 

  (ِ) بالبدف فيطمؽ عمييا الركح.

 كقد أخبرنا الحؽ أف النفكس ثبلثة أنكاع: 

َ ﴿النفس األمارة بالسكء، قاؿ تعالى: -ُ وِء إِٓه َمو َرِٗمَم َرِبِّ وَرٌة ٓمِو٫مسُّ َ إِنه ا٫مـهْػَس َٕمه وِء إِٓه َمو َرِٗمَم َرِبِّ وَرٌة ٓمِو٫مسُّ  [ّٓ]يكسؼ: [إِنه ا٫مـهْػَس َٕمه

ا﴿النفس المكامة، فقاؿ:  -ِ وه َٓ ُأ٩ْمِسُم ٓمِو٫مـهْػِس ا٫مؾه اَو وه َٓ ُأ٩ْمِسُم ٓمِو٫مـهْػِس ا٫مؾه  .[2]القيامة:  [َميِ َميِ َو

ــِك َراِضــَقيً : ﴿الػنفس المطمئنػػة، فقػػاؿ -ّ ـهــُي * اْرِٖمِعــي إ٥َِم َرٓمِّ
ُتَفــو ا٫مـــهْػُس اٙمُْْطَؿئِ ــِك َراِضــَقيً َيــو َأيه ـهــُي * اْرِٖمِعــي إ٥َِم َرٓمِّ
ُتَفــو ا٫مـــهْػُس اٙمُْْطَؿئِ * * َمْرِضــقهًي َمْرِضــقهًي   َيــو َأيه

  .[33-22]الفجر:  [٨َموْدُ٘م٣ِم ِِم ٢ِمَبوِدي* َواْدُ٘م٣ِم َٖمـهتِي٨َموْدُ٘م٣ِم ِِم ٢ِمَبوِدي* َواْدُ٘م٣ِم َٖمـهتِي

نمػا المػراد أف ىػذه صػفات كأحػكاؿ لػذات كاحػدة،  كليس المراد أف لكػؿ إنسػاف ثبلثػة نفػكس، كا 
 فإذا غمب عمى النفس ىكاىا بفعميا لمذنكب كالمعاصي فيي النفس األمارة بالسكء.

كالػػنفس المكامػػة ىػػي التػػي تػػذنب كتتػػكب، سػػميت لكامػػة، ألنيػػا تمػػكـ صػػاحبيا عمػػى الػػذنكب، 
 كألنيا تتمكـ، أم: تترد بيف فعؿ الخير كالشر.

لحسػنات كتريػدىا، كتػبغض الشػر كالسػيئات كتكػره كالنفس المطمئنة ىي التػي تحػب الخيػر كا
  (ّ) ذلؾ، كقد صار ذلؾ ليا خمقان كعادة كممكة.

فيتضح لنػا أف تمػؾ الصػفات الثبلثػة لمػنفس تجتمػع فػي الشػخص الكاحػد، كلكػؿ كاحػدة دكرىػا 
 منفرد كمختمؼ عف األخرل.

 
                                                           

 .ْْْ(  شرح العقيدة السفارينية البف عثيميف ُ)
 . ِّٕكية(  انظر: شرح الطحاِ)
(  انظر: مجمكعة الرسائؿ المنيريػة، تػأليؼ: أحمػد بػف عبػد الحمػيـ بػف عبػد السػبلـ بػف تيميػة الحرانػي أبػك العبػاس ّ)

تحقيػػؽ: محمػػد منيػػر الدمشػػقي، نشػػر: المطبعػػة ...الصػػنعاني كغيػػرىـ -الشػػككاني  -ابػػف حجػػر  -الػػديف  تقػػي
(، كالػػركح البػػف ُْ/ِالعقػػؿ كالػػركح البػػف تيميػػة: )، رسػػالة ْىػػػ، عػػدد المجمػػدات:  ُّّْالمنيريػػة، سػػنة النشػػر: 

 .ْْٓك شرح الطحاكية: ص  ُّٗالقيـ ص 



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُُِ 

 الفصؿ الثالث

 )ب( مستقر األركاح

سػػػػتقرار الػػػػركح بعػػػػد المػػػػكت، قػػػػاؿ اختمػػػػؼ العممػػػػاء كالبػػػػاحثكف قػػػػديما كحػػػػديثا، فػػػػي مسػػػػألة ا
   (ُ)السفاريني: "كأما محؿ األركاح بعد المكت فقد كثر فيو الخبلؼ بيف أىؿ اإلتقاف كاإلنصاؼ".

كلقػػد خصػػص ابػػف القػػيـ لتمػػؾ المسػػألة فصػػكال كثيػػرة، جػػاء بكػػؿ رأم مفصػػبل مػػع ذكػػر أدلتػػو 
ركاح فػػػي الحيػػػاة البرزخيػػػة كمناقشػػػتو، كمػػػا يعنينػػػا فػػػي ىػػػذا المكضػػػع ىػػػك الػػػرأم الػػػراجح كىػػػك: أف األ

   (ِ)متفاكتة أعظـ تفاكت منيا: 

أركاح فػػي أعمػػى عميػػيف، فػػي المػػؤل األعمػػى، كىػػي أركاح األنبيػػاء عمػػييـ الصػػبلة كالسػػبلـ، كىػػـ  -ُ
أيضػػػا متفػػػاكتكف فػػػي ىػػػذا العمػػػك، كمػػػا رآىػػػـ النبػػػي عميػػػو الصػػػبلة كالسػػػبلـ فػػػي حادثػػػة اإلسػػػراء 

 كالمعراج.

، كقػد (ّ)فبل شؾ أف أركاحيػـ فػي أعمػى عميػيف عنػد رب العػالميف".قاؿ ابف رجب: "فأما األنبياء 
َـّ الرًَّفيػػػؽى عنػػػد مكتػػػو أف قػػػاؿ: ) ثبػػػت فػػػي الصػػػحيح أف آخػػػر كممػػػة تكمػػػـ بيػػػا رسػػػكؿ ا  المَّييػػػ

   (ْ)(.األىٍعمىى

أركاح في حكاصؿ طير خضر تسرح في الجنة حيث شػاءت، كىػي أركاح الشػيداء، كلكػف لػيس  -ِ
ًإفَّ أىٍركىاحى الشُّػػيىدىاًء ًفػػي :)  داء مػػف يحػبس لػػديف عميػو، أك لغيػػره، قػاؿ كميػـ ؛فينػاؾ مػػف الشػي

نًَّة(. ًر الجى نًَّة أىٍك شىجى ًر الجى ٍضرو تىٍعميؽي ًمٍف ثىمى    (ٓ) طىٍيرو خي

مىػػى : )أركاح تحػػبس عمػػى بػػاب الجنػػة لػػديف أك لغيػػره، قػػاؿ رسػػكؿ ا  -ّ ـٍ ميٍحتىػػبىسه عى ػػاًحبىكي ًإفَّ صى
نَّ  مىٍيوً بىاًب اٍلجى    (ٔ) (.ًة ًفي دىٍيفو عى

قاؿ السفاريني: " كاعمـ أنو إنما تدخؿ أركاح المؤمنيف مف الشػيداء، كغيػرىـ الجنػة، إذا لػـ يمنػع 
مانع، مف نحػك كبيػرة كمػا لػك غػؿ، أك كػاف عميػو ديػف، فإنػو يحػبس عػف الجنػة إف لػـ يمطػؼ ا 

   (ٕ)بو، كيتغمده حتى يقضي عنو دينو".

                                                           

 ( .ِِٖ/ُ(  انظر: البحكر الزاخرة )ُ)
 .ّّٔ،كشرح الطحاكية ُّْ(  انظر: الركحِ)
 .ِِٖ(  أىكاؿ القبكرّ)
 .ّْْٔ( حديث ُٓ/ٔ(  أخرجو البخارم باب آخر ماتكمـ بو النبي )ْ)
، كقاؿ األلباني:صحيح.ُُْٔ( حديث، ُٕٔ/ْ) (  أخرجو الترمذمٓ) ًحيحه سىفه صى ًديثه حى  كقاؿ ىىذىا حى
 ، قاؿ األرنؤكط: إسناده صحيح .َُِِْ( حديث َُّ/ّّاإلماـ أحمد )أخرجو (  ٔ)
 (.َُّ/ُ(  البحكر الزاخرة )ٕ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُُّ 

 الفصؿ الثالث

بكرىػػا، كمػػا فػػي حػػديث صػػاحب الشػػممة، التػػي غميػػا ثػػـ استشػػيد، فقػػاؿ النػػاس فػػي ق تعػػذب أركاح -ْ
بىػٍؿ، كىالَّػًذم نىٍفًسػي ًبيىػًدًه، ًإفَّ الشَّػٍممىةى الًَّتػي ىنيئا لؾ الجنة، فقػاؿ النبػي عميػو الصػبلة كالسػبلـ: )

ـي، لىتىٍشتىعً  ـٍ تيًصٍبيىا المىقىاًس ، لى ٍيبىرى ًمفى المىغىاًنـً ابىيىا يىٍكـى خى مىٍيًو نىارناأىصى    (ُ) (.ؿي عى

فاألركاح تختمؼ حسب حاؿ الركح مف القكة كالضعؼ، كالكبر كالصغر، فإذا كانت ىذه األركاح 
فإنيػػا كػػذلؾ تتفػػاكت فػػي الحيػػاة البرزخيػػة، كمػػا أنيػػا تتصػػؿ بالبػػدف فػػي  ،تتفػػاكت فػػي الحيػػاة الػػدنيا

   (ِ) .تمؾ الحياة كاآلثار التي ذكرت نحك ذلؾ كثيرة، كال تعارض بينيا

 )ج( تبلقي األركاح

رأينػػػا فيمػػػا سػػػبؽ مسػػػتقر األركاح، كلكػػػؿ ركح مػػػا يميػػػؽ بمقاميػػػا، كعمػػػى ذلػػػؾ تكػػػكف األركاح 
  (ّ)قسميف:  إلىمقسمة 

 أركاح معذبة:  -ُ

ىػػي عميػػو مػػف العػػذاب مػػف التبلقػػي  كىػػي األركاح المحبكسػػة فػػي عػػذابيا كالتػػي شػػغمت بمػػا
 كالتزاكر. 

 : أركاح منعمة -ِ

ح لػػـ تحػػبس، بػػؿ أنعػػـ ا عمييػػا بػػالتبلقي كالتػػزاكر، كجعػػؿ ليػػا القػػدرة عمػػى تػػذكر أحػػكاؿ كىػػي األركا
ُٞموَل ٨َمُلو٫َمئَِك ]الدنيا، فكؿ ركح مع رفيقيا الذم يماثميا في العمؿ، قػاؿ تعػالى:  ُٞموَل ٨َمُلو٫َمئَِك َوَمْن ُيطِِع اَّللَ َوا٫مره َوَمْن ُيطِِع اَّللَ َوا٫مره

دِّ  دِّ َمَع ا٫مهِذيَن َأْكَعَم اَّللُ ٢َمَؾْقِفْم ِمَن ا٫مـهبِق٤َِّم َوا٫مصِّ ٤َم َوَٗمُسـَن ُأو٫َمئِـَك َر٨مِقًؼـوَمَع ا٫مهِذيَن َأْكَعَم اَّللُ ٢َمَؾْقِفْم ِمَن ا٫مـهبِق٤َِّم َوا٫مصِّ وِْلِ َفَداِء َوا٫مصه ٤َم َوَٗمُسـَن ُأو٫َمئِـَك َر٨مِقًؼـويِؼ٤َم َوا٫مشُّ وِْلِ َفَداِء َوا٫مصه [ يِؼ٤َم َوا٫مشُّ

 [ٗٔالنساء: ]

كالمعيػػة فػػي اآليػػة تػػدؿ عمػػى الرفقػػة فػػي الػػدنيا كاآلخػػرة، فمػػف أطػػاع  ا كالرسػػكؿ فػػي الػػدنيا، 
أنعػـ ا عميػػو برفقتػػو بػاآلخرة، كقيػػؿ فػػي سػبب نػػزكؿ اآليػػة ؛أنػو  جػػاء رجػػؿ مػف األنصػػار إلػػى النبػػي 

،  كىك حزيف، فقاؿ لو النبي يا فبلف، مالي أراؾ محزكنا؟ " قاؿ: يػا نبػي ا شػيء فكػرت بػو" :
؟ قػػاؿ: " كمػػا ىػػك ؟" قػػاؿ: نحػػف نغػػدك عميػػؾ كنػػركح، كننظػػر إلػػى كجيػػؾ كنجالسػػؾ، كغػػدا ترفػػع مػػع 

  (ْ) فنزلت اآلية. فبل نصؿ إليؾ، فمـ يرد النبي  فالنبيي
 

                                                           

 .ِّْْحديث  (ُّٖ/ٓ)باب غزكة خيبر :(  أخرجو البخارم ُ)
 .ُْٓ(  انظر: الركحِ)
 .ِٓظر: الركح (  انّ)
 (.ّْٓ-ّّٓ/ِ(  انظر: تفسير ابف كثير)ْ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُُْ 

 الفصؿ الثالث

 التفصيؿ في المسألة: 

 قي أركاح األمكاتأكال: تبل

عرفنا فيما سبؽ أف األركاح المنعمة ىي التي تتبلقػى كتتػزاكر، كلكػف كيػؼ يكػكف التبلقػي؟، 
َسَبنه ا٫مهِذيَن ٩ُمتُِؾوا ِِم ]كلقد ضرب لنا القرآف الكريـ مثبل في أركاح الشيداء، في قكلو تعػالى:  َٓ ََتْ َسَبنه ا٫مهِذيَن ٩ُمتُِؾوا ِِم َو َٓ ََتْ َو

ِـ ِـَٞمبِقِل اَّللِ َأْمَوأًمو َٓمـْل َأْٗمَقـوٌء ٢ِمـْـَد َرُّبِّ ـوَن َٞمبِقِل اَّللِ َأْمَوأًمو َٓمـْل َأْٗمَقـوٌء ٢ِمـْـَد َرُّبِّ ـوَن ْم ُيْرَز٩ُمـوَن * ٨َمـِرِٗم٤َم ٓمِـََم َآَٔمـوُهُم اَّللُ ِمـْن ٨َمْضـؾِِه َوَيْسَتْب٦ِمُ ْم ُيْرَز٩ُمـوَن * ٨َمـِرِٗم٤َم ٓمِـََم َآَٔمـوُهُم اَّللُ ِمـْن ٨َمْضـؾِِه َوَيْسَتْب٦ِمُ

َٓ ُهْم ََيَْزُكونَ  ٓه َ٘مْوٌف ٢َمَؾْقِفْم َو َٓ ُهْم ََيَْزُكونَ ٓمِو٫مهِذيَن مَلْ َيْؾَحُؼوا ُِّبِْم ِمْن َ٘مْؾِػِفْم َأ ٓه َ٘مْوٌف ٢َمَؾْقِفْم َو  [.َُٕ-ُٔٗ]آؿ عمراف  [ٓمِو٫مهِذيَن مَلْ َيْؾَحُؼوا ُِّبِْم ِمْن َ٘مْؾِػِفْم َأ

   (ُ)ه: كذكر ابف القيـ داللة اآلية عمى التبلقي مف ثبلثة كجك 

 الكجو األكؿ: أنيـ عند ربيـ يرزقكف، كال يككف الرزؽ إال لمف كاف حيا، فيذا دليؿ عمى التبلقي.

 الكجو الثاني: أنيـ يستبشركف بمقاء إخكانيـ، كقدكميـ إلييـ.

 الكجو الثالث: إف لفظ )يستبشركف( في اآلية يفيد أنيـ يبشر بعضيـ بعضا .
 حياءثانيا: تبلقي أركاح األمكات كاأل

ٍسػػأىلىة كأدلتيػػا أكثػػر مػػف أىف يحصػػييا ًإالَّ ا تىعىػػالىى كالحػػس  قػػاؿ ابػػف القػػيـ: " شىػػكىاًىد ىىػػًذه اٍلمى
 كىاٍلكىاًقع مف أعدؿ الشُّييكد بيىا فتمقي أىٍركىاح اأٍلىٍحيىاء كاألمكات كىمىا تبلقي أىٍركىاح اأٍلىٍحيىاء" .

ًْ ِِم َمـَوِمَفو اَّللُ َيَتوَ اَّللُ َيَتوَ ]كاستدؿ عمى المسألة بقكلو تعالى:  ُ و َوا٫مهتِي مَلْ ََت ًْ ِِم َمـَوِمَفو ّمه إَْكُػَس ِٗم٤َم َمْوَِتَ ُ و َوا٫مهتِي مَلْ ََت ّمه إَْكُػَس ِٗم٤َم َمْوَِتَ

ََيوٍت ٫مَِؼْوٍم  َٔ ى إِنه ِِم َذ٫مَِك  ََيوٍت ٫مَِؼْوٍم ٨َمُقْؿِسُك ا٫مهتِي ٩َمَه ٢َمَؾْقَفو اٙمَْوَت َوُيْرِٞمُل إُْ٘مَرى إ٥َِم َأَٖمٍل ُمَسؿًّ َٔ ى إِنه ِِم َذ٫مَِك  ٨َمُقْؿِسُك ا٫مهتِي ٩َمَه ٢َمَؾْقَفو اٙمَْوَت َوُيْرِٞمُل إُْ٘مَرى إ٥َِم َأَٖمٍل ُمَسؿًّ

ُرونَ  ُرونَ َيَتَػؽه  [.ِْالزمر ][ َيَتَػؽه

ؿ عمى تبلقػي أركاح األمػكات مػع األحيػاء، فعػف ابػف كقد ذىب أىؿ التفسير إلى أف اآلية تد
نىػػاـ فيتسػػاءلكف بىيػػنيـ  عبػػاس قػػاؿ فػػي ىػػذه اآليػػة: " بىمغنًػػي أىف أىٍركىاح اأٍلىٍحيىػػاء كاألمػػكات تمتقػػي ًفػػي اٍلمى

ييٍرسؿ أىٍركىاح اأٍلىٍحيىاء ًإلىى أجسادىا". ٍكتىى كى فىيمسؾ ا أىٍركىاح اٍلمى
(ِ)  

كاح األحيػػاء كاألمػػكات تمتقػػي فػػي المنػػاـ، فيتعػػارؼ مػػا شػػاء ا كقػػاؿ الطبػػرم :" ذكػػر أف أر 
منيا، فإذا أراد جميعيا الرجػكع إلػى أجسػادىا أمسػؾ ا أركاح األمػكات عنػده كحبسػيا، كأرسػؿ أركاح 

   (ّ) األحياء حتى ترجع إلى أجسادىا إلى أجؿ مسمى كذلؾ إلى انقضاء مدة حياتيا".

                                                           

 .ِٔ(  انظر: الركح ُ)
 .ِٗ(  الركح ِ)
 (.ِٖٗ/ُِ(  تفسير الطبرم )ّ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُُٓ 

 الفصؿ الثالث

قػد دٌؿ التقػاء أىٍركىاح اأٍلىٍحيىػاء كاألمػكات أىف لؤلمكات: " كقاؿ ابف القيـ في رؤيا األحياء  الحػيكى
نىامو فيستخبره كيخبره اٍلمىيّْت ًبمىا الى يعمـ  ػا أخبػر ًفػي الحػييرل اٍلمىيّْت ًفي مى بػره كىمى اٍلمىاًضػي  فيصػادؼ خى

مىٍيوً كالمستقبؿ كىريبمىا أخبرهي ًبمىاؿ دىفنو اٍلمىيّْت ًفي مىكىاف لـ يعمـ ًبًو سكاهي كى   .(ُ)"ريبمىا أخبرهي بديف عى

فيتضح لنا أف تبلقي أركاح األمكات مع األحياء حؽ، بؿ أطمؽ بعض أىؿ العمـ عمييا أنيا 
   (ِ) الرؤية الحؽ، كجعميا مف أنكاع الرؤية الصحيحة.

 

 المطمب الثاني: الجسد كعبلقتو بالركح
 أكال: تعريؼ الجسد

 : الجسد في المغة

ػػػدي الٍ  ":قػػػاؿ ابػػػف فػػػارس  سى ًلػػػؾى جى ػػػا كىاٍشػػػًتدىاًدًه، ًمػػػٍف ذى ػػػًع الشَّػػػٍيًء أىٍيضن مُّ مىػػػى تىجى ػػػيفي كىالػػػدَّاؿي يىػػػديؿُّ عى ـي كىالسّْ ًجػػػي
ٍنسىاًف"    . (ّ)اإٍلً

 .  (ْ)كالجسد جسـ اإلنساف كال يطمؽ عمى غيره، كيطمؽ لفظ الجسد عمى البدف

 الجسد في القرآف :

 فرؽ القرآف بيف لفظ الجسد كالجسـ كما يمي:

 الجسـ: الجسد فيو حياة، ككردت كممةي الجسـ مرتيف في القرآف.

إِنه اَّللهَ اْصَطَػوُه ٢َمَؾـْقُؽْم إِنه اَّللهَ اْصَطَػوُه ٢َمَؾـْقُؽْم قاؿ تعالى عف طالكت مبينان تأىبلتو ليككف ممكان عمى بني إسػرائيؿ: ﴿  -ُ

ْسِم َواَّللهُ ُيْمِِت ُمْؾَؽُه َمْن َيَشوُء َواَّللهُ ْسِم َواَّللهُ ُيْمِِت ُمْؾَؽُه َمْن َيَشوُء َواَّللهَُوَزاَدُه َٓمْسَطًي ِِم ا٫ْمِعْؾِم َواجْلِ  [.ِْٕ] البقرة: [َواِٞمٌع ٢َمؾِقمٌ َواِٞمٌع ٢َمؾِقمٌ   َوَزاَدُه َٓمْسَطًي ِِم ا٫ْمِعْؾِم َواجْلِ

قػػاؿ تعػػالى عػػف اىتمػػاـ المنػػافقيف بأجسػػاميـ عمػػى حسػػاب قمػػكبيـ، كاىتمػػاميـ بالصػػكرة كالشػػكؿ  -ِ
ْم عمى حساب المعنى كالمضػمكف: ﴿  ْم َوإَِذا َرَأْيَتُفْم ُٔمْعِجُبَك َأْٖمَسوُمُفْم َوإِْن َيُؼو٫ُموا َٔمْسَؿْع ٫مَِؼْوَِلِ َوإَِذا َرَأْيَتُفْم ُٔمْعِجُبَك َأْٖمَسوُمُفْم َوإِْن َيُؼو٫ُموا َٔمْسَؿْع ٫مَِؼْوَِلِ

ُْم ُ٘مُشــٌى ُمَســـه  ُْم ُ٘مُشــٌى ُمَســـه ٪َمــَلِنه ــى ٪َمــَلِنه ــى َدٌة ََيَْســُبوَن ٪ُمــله َصــْقَحٍي ٢َمَؾــْقِفْم ُهــْم ا٫ْمَعــُدوُّ ٨َموْٗمــَذْرُهْم ٩َمــؤَمَؾُفْم اَّللهُ َأكه َدٌة ََيَْســُبوَن ٪ُمــله َصــْقَحٍي ٢َمَؾــْقِفْم ُهــْم ا٫ْمَعــُدوُّ ٨َموْٗمــَذْرُهْم ٩َمــؤَمَؾُفْم اَّللهُ َأكه

 [.ْ]المنافقيف:  ُيْم٨َمُؽوَن[ُيْم٨َمُؽوَن[

                                                           

 .َّ(  الركح ُ)
 .ّٗ(  انظر: الركح ِ)
 (ْٕٓ/ُ( مقاييس المغة)ّ)
 (َُِ/ّ( انظر: لساف العرب)ْ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُُٔ 

 الفصؿ الثالث

، كالمنػػافقكف أحيػػاءه يتكممػػكف،   كنبلحػػظ مػػف اآليتػػيف أنيمػػا تتحػػدثاف عػػف األحيػػاء، فطػػالكت ممػػؾه حػػيّْ
 ة " أجساـ".كأطمقتا عمى األبداف في ىذه الحالة كمم

 أما كممة " جسد" فقد كردت أربع مرات في القرآف. 

كردت مػػرتيف فػػي كصػػؼ العجػػؿ " التمثػػاؿ" الػػذم صػػنعو " الٌسػػاًمًرم" مػػف الػػذىب لبنػػي إسػػرائيؿ  -ُ
َذ ٩َمْوُم ُموَٞمى ِمْن َٓمْعـِدِه ِمـْن . قاؿ تعالى :﴿كدعاىـ إلى عبادتو، مستغبلن غيبة مكسى  َ َذ ٩َمْوُم ُموَٞمى ِمْن َٓمْعـِدِه ِمـْن َواَته َ َواَته

ــُذوُه َو٪َمــوُكوا ُٗمؾـِـقِِّفْم ٢ِمْجــَلُٗمؾـِـقِِّفْم ٢ِمْجــَل َ ــِدَيِْم َٞمــبِقَل اَته ُؿُفــْم َوٓ ََيْ ــُه ٓ ُيَؽؾِّ ــُذوُه َو٪َمــوُكوا  َٖمَســًدا ٫َمــُه ُ٘مــَواٌر َأمَلْ َيــَرْوا َأكه َ ــِدَيِْم َٞمــبِقَل اَته ُؿُفــْم َوٓ ََيْ ــُه ٓ ُيَؽؾِّ  َٖمَســًدا ٫َمــُه ُ٘مــَواٌر َأمَلْ َيــَرْوا َأكه

ْم ٢ِمْجـًَل َٖمَسـًدا ٫َمـُه ُ٘مـَواٌر ٨َمَؼـو٫ُموا َهـَذا [، كقػاؿ تعػالى :﴿ ُْٖ]األعراؼ:  [١َموٙم٤ِِمَ ١َموٙم٤ِِمَ  ْم ٢ِمْجـًَل َٖمَسـًدا ٫َمـُه ُ٘مـَواٌر ٨َمَؼـو٫ُموا َهـَذا ٨َمَلْ٘مَرَج ََلُ ٨َمَلْ٘مَرَج ََلُ

ُؽْم َوإ٫َِمُه ُموَٞمى ٨َمـَِسَ  ُؽْم َوإ٫َِمُه ُموَٞمى ٨َمـَِسَ إََِلُ  [ .ٖٖ ]طو: [إََِلُ

َو٫َمَؼــْد ٨َمَتـهــو َو٫َمَؼــْد ٨َمَتـهــو الػػذم كلػد ميتػان مشػكىان، قػػاؿ تعػالى :﴿  كأطمقػت كممػة الجسػد عمػػى ابػف سػميماف  -ِ

 [ .ّْ]ص:  [ُٞمَؾْقََمَن َوَأ٫ْمَؼْقـَو ٢َمَٚم ٪ُمْرِٞمقِِّه َٖمَسًدا ُٕممه َأَكوَب ُٞمَؾْقََمَن َوَأ٫ْمَؼْقـَو ٢َمَٚم ٪ُمْرِٞمقِِّه َٖمَسًدا ُٕممه َأَكوَب 

دان ىامػدة، كردت في بيػاف أف األنبيػاء كػانكا رجػاالن أحيػاء ذكم أجسػاـ متحركػة، كلػـ يككنػكا أجسػا -ّ
٪ْمِر إِْن ٪ُمــُتْم ٓ قاؿ تعالى :﴿  ٪ْمِر إِْن ٪ُمــُتْم ٓ َوَمـو َأْرَٞمـْؾـَو ٩َمْبَؾـَك إِٓ ِرَٖمـوٓ ُكـوِٗمي إ٫َِمـْقِفْم ٨َموْٞمـَل٫ُموا َأْهـَل ا٫مـذِّ َوَمـو َأْرَٞمـْؾـَو ٩َمْبَؾـَك إِٓ ِرَٖمـوٓ ُكـوِٗمي إ٫َِمـْقِفْم ٨َموْٞمـَل٫ُموا َأْهـَل ا٫مـذِّ

 [.ٖ-ٕ]األنبياء:  [َٔمْعَؾُؿوَن * َوَمو َٖمَعْؾـَوُهْم َٖمَسًدا ٓ َيْل٪ُمُؾوَن ا٫مطهَعوَم َوَمو ٪َموُكوا َ٘مو٫مِِدينَ َٔمْعَؾُؿوَن * َوَمو َٖمَعْؾـَوُهْم َٖمَسًدا ٓ َيْل٪ُمُؾوَن ا٫مطهَعوَم َوَمو ٪َموُكوا َ٘مو٫مِِدينَ 

مػػة جسػػد فػػي السػػياؽ القرآنػػي كردت صػػفةن لمجمػػاد كلمميػػت كنفيػػت عػػف كمػػف ىػػذا نعمػػـ أف كم
 البني الحي المتحرؾ كبيذا نعرؼ الفرؽ بيف الجسـ كالجسد في القرآف. 

فالجسـ ييطمؽ عمى البػدف الػذم فيػو حيػاة كركح كحركػة، كالجسػد يطمػؽ عمػى التمثػاؿ الجامػد 
 أك بدف اإلنساف بعد كفاتو كخركًج ركحو.

، قػاؿ جسػده كلػـ يقػؿ (ُ)(ركحػو فػي جسػده كتعػاد:)، قكلػو بػف عػازب  كفي حػديث البػراء
 جسمو؛فيو داللة عمى أف كؿ جسـ جسد كليس كؿ جسد جسـ، كالجسد كممة ال ركح فييا غالبا.

 

 

 

 

                                                           

 .ّ(  سبؽ تخريجو صُ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُُٕ 

 الفصؿ الثالث

 ثانيا: العبلقة بيف الجسد كالركح

اطبنػا العبلقة بيف الركح كالجسد عبلقة كطيدة، كأيسر لمفيـ مف عبلقة النفس بالركح، فمػك خ
أبسػػط البسػػطاء فػػي العمػػـ عػػف الفػػرؽ بػػيف الػػركح كالجسػػد، يػػدرؾ مػػا ىػػك الفػػرؽ كلعػػؿ السػػبب فػػي ذلػػؾ 

  (ُ) ؛ىك معرفة الناس أف اإلنساف إذا مات تخرج ركحو مف جسده.

مغػػاير لمجسػػد، قػػاؿ شػػيخ  ءكبػػالرغـ مػػف كجػػكد تمػػؾ العبلقػػة القكيػػة بينيمػػا إال أف الػػركح شػػي
صػاص لمػركح بشػيء مػف الجسػد، بػؿ ىػي سػارية فػي الجسػد كمػا تسػرم اإلسبلـ ابػف تيميػة: " ال اخت

الحياة التي ىي عرض في جميع الجسد، فإف الحيػاة مشػركطة بػالركح، فػإذا كانػت الػركح فػي الجسػد 
ذا فارقتو الركح فارقتو الحيػاة " ، بػؿ كضػح أف اإلنسػاف يتكػكف مػف الػركح كالبػدف، (ِ)كاف فيو حياة، كا 

لبػػػدف، كمػػػا البػػػدف إال مكػػػاف تمػػػؾ الػػػركح ككػػػؿ منيمػػػا يقػػػكـ بػػػاآلخر كلكػػػف ىػػػك بػػػالركح اخػػػص مػػػف ا
  (ّ)كيكممو.

جمػػاع الصػػحابة، كأدلػػة العقػػؿ أف الػػنفس  قػػاؿ الطحاكم:"كالػػذم يػػدؿ عميػػو الكتػػاب كالسػػنة كا 
  (ْ)جسـ مخالؼ بالماىية ليذا الجسـ المحسكس".

ٙمَْْوِت َواٙمَََْلئَِؽُي َٓموِٞمُطوا َأْيدَيم ٙمَْْوِت َواٙمَََْلئَِؽُي َٓموِٞمُطوا َأْيدَيم َو٫َمْو َٔمَرى إِِذ ا٫مظهوٙمُِوَن ِِم ٧َمَؿَراِت اَو٫َمْو َٔمَرى إِِذ ا٫مظهوٙمُِوَن ِِم ٧َمَؿَراِت ا﴿ كفي قكلو تعالى:

سىد كىأىنَّيىا [ّٗ]األنعاـ:  [أ٘مرُٖموا َأكػَسُؽمْ أ٘مرُٖموا َأكػَسُؽمْ  كدىة كىأىنَّيىا غير اٍلجى : "فصح أىف النَّفس مىٍكجي ، قاؿ ابف جـز

ة ًعٍند اٍلمىٍكت " اًرجى اٍلخى
(ٓ)  

تطمػؽ عمػى  لػركح الفالعبلقة باتت كاضحة بيف الركح كالجسد، العبلقة بينيما قكيػة، إال أف ا
 الجسد سكاء كانت متصمة بو، أك منفصمة عنو، ككذلؾ ال يطمؽ الجسد عمى الركح.

 كاألدلة في الكتاب كالسنة عمى التفرقة بينيـ كثيرة نذكر منيا ما يمي: 

 

                                                           

مؤسسػػة حمػػادة لمدراسػػات الجامعيػػة  –د غالػػب محمػػد رشػػيد الطبعػػة األكلػػى  -يػػة(  انظػػر: عػػالـ الػػركح كقػػكاه الخفُ)
 (.ُِ-َِاألردف ، )ص –اربد  –كالنشر كالتكزيع 

 (.ْٕ/ِ(  رسالة العقؿ كالركح )ِ)
 (.ِِِ/ْ(  انظر:مجمكع الفتاكل البف تيمية  )ّ)
 .ِّٔ(  انظر: شرح الطحاكية ص ْ)
 (.ْٕ/ٓ)(  الفصؿ في الممؿ ٓ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُُٖ 

 الفصؿ الثالث

 األدلة مف القرآف الكريـ:
الػػنفس ذكػػر فػػي القػػرآف الكػػريـ آيػػات عػػدة تبػػيف أف الػػركح تختمػػؼ عػػف الجسػػد، أك الفػػرؽ بػػيف 

بالكمية التي تضـ الركح كالجسد كبيف الجسد، كقد ذكرنا سابقا  في تعريؼ الجسد اآليات التػي بينػت 
 بعض الفركؽ، كىنا نكمؿ الفرؽ بيف الركح كالجسد. 

ـِك َراِضـَقيً قكلػو تعػالى: ﴿ -ُ ُي * اْرِٖمِعـي إ٥َِم َرٓمِّ ــه
ُتَفـو ا٫مــهْػُس اٙمُْْطَؿئِ ـِك َراِضـَقيً َيـو َأيه ُي * اْرِٖمِعـي إ٥َِم َرٓمِّ ــه
ُتَفـو ا٫مــهْػُس اٙمُْْطَؿئِ ُ٘م٣ِم ِِم ُ٘م٣ِم ِِم ٨َمـودْ ٨َمـودْ * * َمْرِضـقهًي َمْرِضـقهًي   َيـو َأيه

 [َّ-ِٕ]الفجر  [٢ِمَبوِدي* َواْدُ٘م٣ِم َٖمـهتِي٢ِمَبوِدي* َواْدُ٘م٣ِم َٖمـهتِي

جسدىا التػي خرجػت  إلىصاحبيا أك بمعنى أخص  إلىلرجكع ايقكؿ المبلئكة لمنفس المطمئنة ب
منػو، كأغمػػب القػػكؿ عمػػى أنػػو يقػاؿ ليػػا ذلػػؾ عنػػد المػػكت، أمػا قكلػػو: )فػػادخمي فػػي عبػػادم( فيقػػاؿ 

  (ُ) ذلؾ عند البعث يـك القيامة.
أنو لك كاف الركح كالجسد بمعنى كاحد لمػا كػاف ىنػاؾ أمػر بإرجاعيػا إلػى  لداللة في اآلية:كجو ا

 األجساد التي خرجت منيا.

َؿَفو ٨ُمُجوَرَهو َؤَمْؼَواَهو]كقكلو تىعىالىى:  -ِ اَهو* ٨َمَلَْلَ َؿَفو ٨ُمُجوَرَهو َؤَمْؼَواَهوَوَكْػٍس َوَمو َٞموه اَهو* ٨َمَلَْلَ   .[ٖ-ٕ]الشمس[.  َوَكْػٍس َوَمو َٞموه

ا٫مهـِذي ا٫مهـِذي :  ]البػدف كذلػؾ فػي قكلػو تعػالى كجو الداللة: أخبػر  ا تعػالى بتسػكية الػنفس كمػا سػكل

اَك ٨َمَعَد٫َمَك  اَك ٨َمَعَد٫َمَك َ٘مَؾَؼَك ٨َمَسوه فجعؿ لمنفس تسكية تميؽ بكؿ بدف، فتتأثر النفس مف   [ٕ]االنفطار: [َ٘مَؾَؼَك ٨َمَسوه
طيبة البدف أك مف خبثو، لذلؾ يقكؿ ليا عند المكت أخرجي أيتيا النفس الطيبة كالتي تككف في 

  (ِ) ذلؾ قاؿ السيكطي. نحك الجسد الطيب، ك
 األدلة مف السنة: 
: ) سأؿ رىسيكؿى المَّو  -ُ سىدً مىتىى كيٍنتى نىًبيِّا؟ قىاؿى كًح كىاٍلجى ـي بىٍيفى الرُّ  ( ّ)(.كىآدى

 لـ يذكر أحدىما ليدؿ عمى اآلخر، بؿ ذكرىما كفرؽ بينيما. ككجو الداللة: أنو 
مػؽ الجسػد كقبػؿ نفػخ : " إف ا يبعػث ممكنػا بعػد خكفي الصحيحيف عػف عبػد ا بػف مسػعكد  -ِ

  (ْ)الركح فيو، فيكتب أجمو كرزقو كعممو، كشقي أك سعيد ".

                                                           

 (.ِْْ/ِْ: تفسير الطبرم )(  انظرُ)
 .ُّٕ، كشرح الصدكر َٓ(  انظر الركح ِ)
 . كقاؿ حديث حسف غريب، َّٗٔ( حديث ٗ/ٔ) ،باب في فضؿ الرسكؿ(  أخرجو الترمذمّ)
، كأخرجػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػمـ بػػػػػػػػػاب كيفيػػػػػػػػػة خمػػػػػػػػػؽ َِّٖ(حػػػػػػػػػديث ُُ/ْ(  أخرجػػػػػػػػػو البخػػػػػػػػػارم بػػػػػػػػػاب ذكػػػػػػػػػر المبلئكػػػػػػػػػة)ْ)

 .ِّْٔ(حديث َِّٔ/ْاآلدمي)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُُٗ 

 الفصؿ الثالث

ككجو الداللة في الحديث: أنو بيف أف الجسد شيء مغػاير لمػركح، فمػك كانػا بمعنػى كاحػد الكتفػى 
 بذكر أحدىما . 

، : )الميت تحضره المبلئكة، فإذا كاف الرجػؿ صػالحان قػاؿ ، أف رسكؿ ا كعف أبي ىريرة  -ّ
أبشػرم بػركح  قاؿ: اخرجي أيتيػا الػنفس الطيبػة كانػت فػي الجسػد الطيػب، اخرجػي حميػدة، ك

كريحاف، كرٌب غير غضباف، فبل يزاؿ يقاؿ ليػا ذلػؾ حتػى تخػرج، ثػـ يعػرج بيػا إلػى السػماء، 
فيستفتح ليا، فيقاؿ: مف ىذا؟ فيقكؿ: فبلف، فيقاؿ: مرحبػان بػالنفس الطيبػة كانػت فػي الجسػد 

غضػباف، فػبل يػزاؿ يقػاؿ ليػا ذلػؾ  بػركح كريحػاف، كرب غيػر بشػرمأك حميػدة، الطيب، ادخمػي 
حتى ينتيى بيا إلى السماء التي فييا ا تبارؾ كتعالى فإذا كاف الرجؿ السُّكءي: قػاؿ: اخرجػي 
أيتيػػا الػػنفس الخبيثػػة، كانػػت فػػي الجسػػد الخبيػػث، اخرجػػي ذميمػػة، كأبشػػرم بحمػػيـ كغٌسػػاؽ، 

اؿ يقاؿ ليا ذلؾ حتى تخرج، ثـ يعرج بيا إلى السماء، فيستفتح كآخر مف شكمو أزكاج، فبل يز 
ليػػا، فيقػػاؿ: مػػف ىػػذا؟ فيقػػاؿ: فػػبلف، فيقػػاؿ: ال مرحبػػان بػػالنفس الخبيثػػة، كانػػت فػػي الجسػػد 
الخبيث، ارجعي ذميمة، فإنيا ال تفتح لىًؾ أبكاب السػماء، فيرسػؿ بيػا مػف السػماء، ثػـ تصػير 

  (ُ) إلى القبر...(.

 يث الشػػريؼ، قكلػػو :) أيتيػػا الػػنفس الطيبػػة كانػػت فػػي الجسػػد الطيػػب(، كقكلػػو:كالشػػاىد فػػي الحػػد
)أيتيػػا الػػنفس الخبيثػػة، كانػػت فػػي الجسػػد الخبيػػث(، كىنػػا أطمػػؽ الػػنفس عمػػى الػػركح ألنيػػا مازالػػت 
متعمقة بالبػدف، فبػيف أف الػركح الطيبػة مسػكنيا جسػد طيػب، كأمػا الخبيثػة فمسػكنيا جسػد خبيػث، 

 مغاير لمركح. كبذلؾ كضح لنا أف الجسد
 

 مسائؿ  حكؿ عبلقة  الركح  كالجسد

 المسألة األكلى: خمؽ الركح كالجسد

أجمعت الرسؿ صمكات ا كسبلمو عمييـ عمى أنيا محدثة مخمكقة مصنكعة مربكبة ميدىبَّرىة. 
كىػػذا معمػػـك باالضػػطرار مػػف ديػػنيـ، كقػػد انطػػكل عصػػر الصػػحابة كالتػػابعيف كتػػابعييـ كىػػي القػػركف 

  (ِ) مى ذلؾ، مف غير اختبلؼ بينيـ.المفضمة ع

 كقد اختمؼ العمماء في ىذا عمى رأييف:

 

                                                           

 .إسناده صحيح عمى شرط الشيخيفالمحقؽ: كقاؿ ، ّٖٕحديث  (ّٖٕ/ُْاـ أحمد )أخرجو اإلم(  ُ)
 .ُٕٗ(  انظر :الركح صِ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 َُِ 

 الفصؿ الثالث

، كاسػتدلكا (ِ)كابػف حػـز(ُ)األكؿ: القكؿ بػأف األركاح مخمكقػة قبػؿ األجسػاد، مػنيـ محمػد المػركزم
 عمى قكليـ بما يمي:

ْرَكو٪ُمْم ُٕمـمه ٩ُمْؾـَـو ٫مِْؾَؿََل ]قكلو تعالى:  -ُ ْرَكو٪ُمْم ُٕمـمه ٩ُمْؾـَـو ٫مِْؾَؿََل َو٫َمَؼْد َ٘مَؾْؼـَو٪ُمْم ُٕممه َصوه ٓه َو٫َمَؼْد َ٘مَؾْؼـَو٪ُمْم ُٕممه َصوه ََدَم ٨َمَسـَجُدوا إِ ِٔ ٓه ئَِؽـِي اْٞمـُجُدوا  ََدَم ٨َمَسـَجُدوا إِ ِٔ ئَِؽـِي اْٞمـُجُدوا 

وِٖمِدينَ  وِٖمِدينَ إِْٓمؾِقَس مَلْ َيُؽْن ِمَن ا٫مسه  [ُُ]األعراؼ: [إِْٓمؾِقَس مَلْ َيُؽْن ِمَن ا٫مسه

  (ّ)نو تعالى أمر المبلئكة بالسجكد آلدـ، فكانت المخمكقة ىي األركاح.أككجو الداللة في استدالليـ:

ــَك ِمــْن َٓمــِـي َآَدَم ِمــْن ١ُمُفــ]قكلػػو تعػػالى:  -ِ ــَك ِمــْن َٓمــِـي َآَدَم ِمــْن ١ُمُفــَوإِْذ َأَ٘مــَذ َرٓمُّ ــَتُفْم َوَأْٟمــَفَدُهْم ٢َمــَٚم َأْكُػِســِفْم َوإِْذ َأَ٘مــَذ َرٓمُّ يه ــَتُفْم َوَأْٟمــَفَدُهْم ٢َمــَٚم َأْكُػِســِفْم وِرِهْم ُذرِّ يه وِرِهْم ُذرِّ

و ٪ُمـهو ٢َمْن َهَذا ٧َمو٨مِؾ٤ِمَ  ُؽْم ٩َمو٫ُموا َٓمَٚم َٟمِفْدَكو َأْن َٔمُؼو٫ُموا َيْوَم ا٫مِؼَقوَمِي إِكه ًُ ٓمَِرٓمِّ و ٪ُمـهو ٢َمْن َهَذا ٧َمو٨مِؾ٤ِمَ َأ٫َمْس ُؽْم ٩َمو٫ُموا َٓمَٚم َٟمِفْدَكو َأْن َٔمُؼو٫ُموا َيْوَم ا٫مِؼَقوَمِي إِكه ًُ ٓمَِرٓمِّ  .[ُِٕ]األعراؼ:[ َأ٫َمْس

  (ْ) اد.كجو الداللة في استدالليـ: أف االستنطاؽ كاإلشياد كاف لؤلركاح ال لؤلجس

مػى كػؿ  يقكؿ اإلماـ ابف القيـ ردا عمى ذلؾ:" ـ الٌسمؼ كىاٍلخمؼ ًفي ىىًذه اآٍليىػة كعى فىيىذىا بعض كىبلى
ػا غايتيػا أىف تػدؿ عمػى ًإٍخػػرىاج  نَّمى تىٍقػًدير فىػبلى تػدؿ عمػى خمػؽ اأٍلىٍركىاح قبػؿ األجسػػاد خمقػا ميٍسػتىقرِّا كىاً 

بىػر بػذلؾ كىالَّػًذم صكرىـ كأمثاليـ ًفي صػكر الػذَّر كاسػتنطاقيـ ثػ ػحَّ اٍلخى َـّ ردىػـ ًإلىػى أصػميـ أىف صى
سىًعيد" حَّ ًإنَّمىا ىيكى ًإٍثبىات اٍلقدر السَّاًبؽ كتقسيميـ ًإلىى شقي كى صى
(ٓ)  

ًف النًَّبيّْ  -ّ ٍنيىا عى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ًديًث عى ًفي حى : ) كى نَّدىةه فىمىا تىعىارىؼى قىاؿى نيكده ميجى ًمٍنيىػا  األىٍركىاحي جي
مىا تىنىاكىرى ًمٍنيىا اٍختىمىؼى     (ٔ) (.اٍئتىمىؼى كى

  (ٕ) ".األجسادقاؿ ابف الجكزم:" الحديث فيو إخبار عف خمؽ األركاح قبؿ 
نَّةً :)كأكد قكلو بحديث رسكؿ ا  ًر اٍلجى ٍضرو تىعىمَّؽي ًفي ثىمى كىاًصًؿ طىٍيرو خي  ( ُ)(.أىٍركىاحي الشُّيىدىاًء ًفي حى

                                                           

(. كالمػركزم ىك:محمػد بػف نصػر بػف الحسػيف، المػركزم، قػدـ بغػداد كحػدث ًبيىػا ُِٗ/ْ(  انظر: الفتػاكل الكبػرل)ُ)
ػػد بػػف حنبػػؿ. ك  ٍبػػد ا بػػف المبػػارؾ. ركل عنػػو عبػػد ا بػػف أىٍحمى ػػف عى ػػًمعى منػػو ًفػػي سػػنة ثىمػػاف كعشػػريف عى ذكػػر أنػػو سى

 (.ِٖ/ْكمائتيف. تاريخ بغداد)
 .ُْٗ(، كالركح صَْ/ِ(  انظر: لكامع األنكار )ِ)
 .ُْٗ(  انظر: الركح ّ)
 .ُْٗالركح : (  انظرْ)
 .ُُِ(  انظر :الركح ٓ)
 .ّّٔ ( حديث ُّّ/ْالبخارم:كتاب أحاديث األنبياء،باب األركاح جنكد مجندة )(  أخرجو ٔ)
التبصػػػرة البػػػف الجػػػكزم تػػػأليؼ: جمػػػاؿ الػػػديف أبػػػك الفػػػرج عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد الجػػػكزم )المتػػػكفى: ( ٕ)

، ِـ عػدد األجػزاء:  ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔلبناف، الطبعة: األكلى،  –ىػ(. نشر: دار الكتب العممية، بيركت ٕٗٓ
(ِ/َِّ.) 

 كقاؿ ىذا حديث صحيح .، ِِٗٔ(حديث ّٓٔ/َُ(  أخرجو البغكم في شرح السنة )ُ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُُِ 

 الفصؿ الثالث

القكؿ بأف األجساد مخمكقة قبؿ األركاح، كذىب إلى ىذا القكؿ شػي  اإلسػبلـ كاإلمػاـ ابػف الثاني: 
 كاستدلكا عمى قكليـ بما يمي:(، ُ)القيـ

 [َّ]البقرة: [ إِِّنِّ َٖمو٢ِمٌل ِِم إَْرِض َ٘مؾِقَػيً إِِّنِّ َٖمو٢ِمٌل ِِم إَْرِض َ٘مؾِقَػيً ]قكلو تعالى:   -ُ

ف الخميفػة مخمكقػا مػف كجو الداللة:أف ا تعالى أخبر مبلئكتو بأنو خالؽ لؤلرض خميفة، فمك كػا
قبؿ بركحو كجسده لما قاؿ ليـ ماذا سيفعؿ، بؿ إف المبلئكة لما رأكا صػكرة آدـ عنػدما خمقػو ا 

  (ِ) فزعكا منو، كعجبكا ؛ لذلؾ أخبرىـ ا تعالى بأنو سيككف كذريتو خميفة في األرض.

ًُ ٨مِقـِه ِمـْن ُروِٗمـي]كقكلو تعالى:  -ِ ْيُتُه َوَكَػْخ ًُ ٨مِقـِه ِمـْن ُروِٗمـي٨َمنَِذا َٞموه ْيُتُه َوَكَػْخ ٨َمَسـَجَد اٙمَََلئَِؽـُي ٨َمَسـَجَد اٙمَََلئَِؽـُي * ٨َمَؼُعـوا ٫َمـُه َٞمـوِٖمِدينَ ٨َمَؼُعـوا ٫َمـُه َٞمـوِٖمِدينَ   ٨َمنَِذا َٞموه

ُفْم َأْْجَُعونَ  ُفْم َأْْجَُعونَ ٪ُمؾُّ   [.ِٕ-ُٕ. ]ص: [٪ُمؾُّ

كجو الداللة: أنو تعػالى بػيف خمػؽ الجسػد كتسػكيتو يكػكف قبػؿ نفػخ الػركح فيػو، كيشػيد لػذلؾ قكلػو 
( : َّـ ػا، ثيػ ػًو أىٍربىًعػيفى يىٍكمن ٍمقيوي ًفي بىٍطػًف أيمّْ ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي َـّ يىكيػكفي  ًإفَّ أىحى ، ثيػ مىقىػةن ًمٍثػؿى ذىًلػؾى يىكيػكفي عى

رً  مىػوي، كى ييقىػاؿي لىػوي: اٍكتيػٍب عىمى ، كى ػاتو َـّ يىٍبعىػثي المَّػوي مىمىكنػا فىييػٍؤمىري ًبػأىٍربىًع كىًممى ، ثيػ ٍزقىػوي، ميٍضغىةن ًمٍثػؿى ذىًلػؾى
كحي  شىًقيّّ أىٍك سىًعيده، ثيَـّ ييٍنفى ي ًفيػًو الػرُّ مىوي، كى كانػت الػركح مخمكقػة ؛ لقػاؿ يػدخؿ الممػؾ فمػك  (ّ) (كىأىجى

 بيا كلـ يقؿ ينفخ فيو، كىناؾ فرؽ بيف نفخ الركح، كبيف خمؽ الركح.

ــْذ٪ُموًرا]كقكلػػو تعػػالى:  -ّ ــْقًئو َم ــْن َٟم ْهِر مَلْ َيُؽ ــده ــَن ا٫م ــ٤ٌم ِم ــوِن ِٗم ــَٚم اإِلْكَس ــى ٢َم ــْل َأَٔم ــْذ٪ُموًراَه ــْقًئو َم ــْن َٟم ْهِر مَلْ َيُؽ ــده ــَن ا٫م ــ٤ٌم ِم ــوِن ِٗم ــَٚم اإِلْكَس ــى ٢َم ــْل َأَٔم [ َه

 [ُ]اإلنساف
 االعتقػػادخمقػو، بػؿ إف العقػؿ يعػارض ذلػؾ كجػو الداللػة: فاآليػة بينػت أنػو ال  كجػكد لئلنسػػاف قبػؿ 

بخمػػؽ الػػركح قبػػؿ الجسػػد؛ ألنػػو لػػك كػػاف ىنػػاؾ خمػػؽ لمػػركح لكانػػت ذاكػػرة لػػذلؾ العػػالـ التػػي كانػػت 
 ( ْ)فيو.

مقػت أكالن، ثػـ األركاح، كدليػؿ ىػذا أف  كالراجح في المسألة ىك  الرأم الثاني: كىك أف األجساد خي
رحمػػو ا: "كالقػػرآف كالحػػديث   ركح، قػػاؿ ابػػف القػػيـمػػف تػػراب ثػػـ نفػػخ فيػػو الػػ   ا خمػػؽ آدـ

  (ُ)كاآلثار تدؿ عمى أف ا سبحانو نفخ فيو مف ركحو بعد خمؽ جسده".

                                                           

 (.ْٓ/ِ(  انظر: لكامع األنكار)ُ)
 .  ُِِ(  انظر: الركح ِ)
 .َِّٖ( حديث ُُُ/ْالبخارم، باب ذكر المبلئكة ) أخرجو (  ّ)
 .ُِْ(  انظر: الركح ْ)
 .ُِّ(  انظر:الركح ُ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُِِ 

 الفصؿ الثالث

 

 المسألة الثانية: مسكف الركح في الجسد

ال مكاف مخصص لمركح بالجسػد، فػالركح تسػرم بالجسػد كمػو، فمػا داـ الجسػد صػالحا بقيػت 
ذاالركح صالحة،  الجسد خرجت منو الركح، فالحياة مشركطة بكجكد الركح في الجسػد  فني أك فسد كا 

  (ُ) ال بتحديد مكاف الركح.

  (ِ) ك الركح تنفصؿ عف الجسد بطريقتيف ك ىي:

اَّللُ َيَتـَوّمه إَْكُػـَس اَّللُ َيَتـَوّمه إَْكُػـَس ]عنػد نكمػو، قػاؿ تعػالى:  إنسػافيحػدث لكػؿ  االنفصاؿ عند النـك كىذا ما  -ُ

و َوا٫مهتِي مَلْ  و َوا٫مهتِي مَلْ ِٗم٤َم َمْوَِتَ ًْ ِِم َمـَوِمَفو ٨َمُقْؿِسُك ا٫مهتِي ٩َمَه ٢َمَؾْقَفو اٙمَْوَت َوُيْرِٞمُل إُْ٘مَرى إ٥َِم َأَٖمٍل ِٗم٤َم َمْوَِتَ ُ ًْ ِِم َمـَوِمَفو ٨َمُقْؿِسُك ا٫مهتِي ٩َمَه ٢َمَؾْقَفو اٙمَْوَت َوُيْرِٞمُل إُْ٘مَرى إ٥َِم َأَٖمٍل ََت ُ ََت

ُرونَ  ََيوٍت ٫مَِؼْوٍم َيَتَػؽه َٔ ى إِنه ِِم َذ٫مَِك  ُرونَ ُمَسؿًّ ََيوٍت ٫مَِؼْوٍم َيَتَػؽه َٔ ى إِنه ِِم َذ٫مَِك   [ِْ]الزُّمر:[ ُمَسؿًّ

ـو﴿ عف السدٌم في قكلو تعػالى: ـواَّللهُ َيَتَوّمه إْكُػَس ِٗمـ٤َم َمْوَِتَ األركاح عنػد نيػاـ  قػاؿ:" تقػبض [اَّللهُ َيَتَوّمه إْكُػَس ِٗمـ٤َم َمْوَِتَ

   (ّ)النائـ، فتقبض ركحو في منامو، فتمقى األركاح بعضيا بعضا".

انفصػاؿ كػامبل لمػركح عػف الجسػد،  فيػيمػرة كاحػدة  لئلنسػافعنػد المػكت كىػذا يحػدث  االنفصػاؿ -ِ
 [ٕٓ]العنكبكت:  [٪ُملُّ َكْػٍس َذائَِؼُي اٙمَْْوِت ُٕممه إ٫َِمْقـَو ُٔمْرَٖمُعون٪ُملُّ َكْػٍس َذائَِؼُي اٙمَْْوِت ُٕممه إ٫َِمْقـَو ُٔمْرَٖمُعونقاؿ تعالى:﴿ 

طاعتػو  إلػىى كاضح في اآلية:أف كؿ نفس تمكت، كأخبر ا عباده بذلؾ بعػد أف دعػاىـ كالمعن
    (ْ) ا تعالى. إلىكعبادتو، بأف ىناؾ مكت يدرؾ النفكس، ثـ يككف مرجعيا 

 المسألة الثالثة:  مكت الركح كالجسد

يـ عمػى اختمؼ العمماء في مكت الركح، ىؿ تمكت ؟أـ المكت لمجسد كحده؟ كىـ في اختبلف
    (ٓ) قكليف:
: قػػالكا تمػػكت الػػركح، كتػػذكؽ المػػكت ؛ ألنيػػا نفػػس ككػػؿ نفػػس ذائقػػة المػػكت، كاسػػتدلكا بأدلػػة مػػف األكؿ

 الكتاب كىي:
                                                           

 .ُِٗ(، كالركح صْٕ/ِ(  انظر: رسالة العقؿ كالركح البف تيمية )ُ)
 .َّص (  انظر: الركح ِ)
 (.ِٗٗ/ُِ(  تفسير الطبرم )ّ)
 (.ُِٗ/ٔ(  انظر تفسير القرآف العظيـ)ْ)
 .ْٓ(  انظر:الركحٓ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُِّ 

 الفصؿ الثالث

 [ِٕ-ِٔ]الرحمف ]٪ُملُّ َمْن ٢َمَؾقَْفو ٨َموٍن * َوَيْبَؼى َوْٖمُه َرٓمَِّك ُذو اجَلََلِل َواإِل٪ْمَراِم []٪ُملُّ َمْن ٢َمَؾقَْفو ٨َموٍن * َوَيْبَؼى َوْٖمُه َرٓمَِّك ُذو اجَلََلِل َواإِل٪ْمَراِم [:قكلو تعالى -ُ

 اآلية حددت البقاء  تعالى فقط.ككجو الداللة: أف      

ٓه َوْٖمَفهُ  ] قكلو تعالى: -ِ ٍء َهو٫مٌِك إِ ٓه َوْٖمَفهُ ٪ُملُّ ََشْ ٍء َهو٫مٌِك إِ  [ٖٖ]القصص:  [٪ُملُّ ََشْ

 ككجو الداللة :قالكا إف كانت المبلئكة تمكت فمف باب أكلى مكت النفكس البشرية.    

 [ُُ]غافر: [ َأَمتهـَو إْمـَت٤َْمِ َوَأْٗمَقْقَتـَو إْمـََت٤ْمِ َأَمتهـَو إْمـَت٤َْمِ َوَأْٗمَقْقَتـَو إْمـََت٤ْمِ ]قكلو تعالى:  -ّ

ككجػػػو الداللػػػة: أف المكتػػػة األكلػػػى ىػػػي المشػػػيكدة، كىػػػي مػػػكت البػػػدف، كأمػػػا المكتػػػة الثانيػػػة فيػػػي 
 الغائبة كىي لمركح.

الثػػاني: قػػالكا ال تمػػكت األركاح، كالمػػكت لمبػػدف فقػػط، كحجػػتيـ أف األحاديػػث الػػكاردة فػػي بقػػاء الػػركح 
مػػا معذبػػة، ف مػػك ماتػػت األركاح ينقطػػع كثيػػرة، كالدالػػة عمػػى أف الػػركح بعػػد المػػكت إمػػا منعمػػة، كا 

 عنيا النعيـ كالعذاب.

أراد بمكتيا انتياء قدرىا فيي تذكؽ المػكت، أمػا إف أراد مػف القػكؿ  إذاالراجح في المسألة :أنو 
  (ُ) .االعتبارتمكت بيذا  بمكتيا أنيا تعدـ كتضمحؿ فيي ال

 

 المسألة الرابعة: سؤاؿ الركح كالجسد

الػػبعض ىػػؿ يكػػكف السػػؤاؿ لمػػركح  اختمػػؼالجسػػد، كلكػػف لػػـ ينكػػر أحػػد سػػؤاؿ الممكػػيف لمػػركح ك 
متصبل مع البدف أـ منفصبل عنو، كاألكثر عمى أف السؤاؿ لمركح كالبدف معا، قاؿ الطحاكم: "كليس 
السؤاؿ في القبر لمركح كحدىا كما قاؿ ابف حـز كغيره، كأفسد منو قكؿ مف قاؿ: أنو لمبدف بػبل ركح، 

  (ِ)كاألحاديث الصحيحة ترد القكليف"

خالفػػػو الجميػػػكر فقػػػالكا: تعػػػاد الػػػركح إلػػػى الجسػػػد، كأنيمػػػا ، فمػػػا ذىػػػب إليػػػو ابػػػف حػػػـز كغيػػػره 
يسأالف سكاء دفف الميت أك لـ يػدفف، حتػى كلػك كػاف متفػرؽ األجػزاء، فػا تعػالى قػادر عمػى جمعيػا 

  (ُ) كرد الركح إليو كسؤاليما معا.
 

 
                                                           

 .ْ( انظر: الركحُ)
 .ّّّ( انظر: شرح الطحاكية ص ِ)
 (.ِّٓ/ِ(  انظر:فتح البارم)ُ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُِْ 

 الفصؿ الثالث

 مسائؿ في سؤاؿ الركح كالجسد
 لسؤاؿ مختص بيذه األمةالمسألة األكلى: ىؿ ا

  (ُ)لقد اختمؼ العمماء في ىذه المسألة عمى ثبلثة  أقكاؿ: 

، كحجتو في (ِ)الترمذمالحكيـ أف السؤاؿ يككف ليذه األمة فقط  كمنيـ  إلى: ذىب األكؿ
ىبلكيـ،  ذلؾ ؛ أف األمـ السابقة كاف الرسؿ يأتكىـ بالرسالة، فإذا لـ يؤمنكا عجؿ ا في تعذيبيـ كا 

ٓه َرْْحًَي ] ال عذاب أك إىبلؾ، لقكلو تعالى: ف مع رسالة سيدنا محمد كلك ًي َوَمو َأْرَٞمْؾـَوَك إِ ٓه َرْْحَ َوَمو َأْرَٞمْؾـَوَك إِ

فمف نافؽ أك كفر يمسؾ ا عنو العذاب إلى أف  يكشؼ أمره في القبر [، َُٕ]األنبياء[ ٫مِْؾَعوٙم٤َِمَ ٫مِْؾَعوٙم٤َِمَ 
 عند سؤاؿ الممكيف، كيناؿ جزاءه.

فقػػاؿ ىػذا ظػػاىر فػػي (ّ) كػػـ تفتنػػكف فػي قبػػكركـ(كمػا اسػػتدؿ بالحػديث الشػػريؼ :)أكحػػي إلػي أن
 اختصاص السؤاؿ ليذه األمة .

تكقفكا في ذلؾ كمنيـ ابف عبد البر كاستدؿ بالحديث الشريؼ: )إف ىذه األمػة تبتمػى  :الثاني
 فيحتمؿ أف يككف السؤاؿ ليذه األمة كلكف ليس في األمر دليؿ قاطع.(ْ) في قبكرىا(

ذه األمة كلغيرىا مف األمـ، كمنيـ ابف القيـ كجـز بالقكؿ ذىب إلى أف السؤاؿ لي :الثالث
أنكـ تفتنكف في قبكركـ( ال ينفي دخكؿ غير  إليإف المراد مف الحديث:)أكحي  كقالكا( ٓ)القرطبي،

ىذه األمة في الفتنة، كأما المراد مف الحديث: )إف ىذه األمة تبتمى في قبكرىا( يراد بو أمة الناس، 
ٓه ُأَمٌم ] و تعالى:؛ لقكلال أمة محمد َٓ ٠َموئٍِر َيطُِٛم ٓمَِجـَوَٗمْقِه إِ ٍي ِِم إَْرِض َو ٓه ُأَمٌم َوَمو ِمْن َدآمه َٓ ٠َموئٍِر َيطُِٛم ٓمَِجـَوَٗمْقِه إِ ٍي ِِم إَْرِض َو َوَمو ِمْن َدآمه

 [ّٖ]األنعاـ: [ َأْمَثو٫ُمُؽمْ َأْمَثو٫ُمُؽمْ 

ذلؾ ابف  إلىفي المسألة ؛ أف السؤاؿ يككف لكؿ األمـ، كؿ أمة مع رسكليا، كذىب  كالراجح
 ( ُ)القيـ. 

 

                                                           

 .َُٗ(  انظر: الركح ُ)
ث، صػػكفي، عػػالـ بالحػػديث كأصػػكؿ ( محمػػد بػػف عمػػي بػػف الحسػػف بػػف بشػػر، أبػػك عبػػد ا، الحكػػيـ الترمػػذم: باحػػِ)

 (ِِٕ/ٔق انظر: األعبلـ) َِّالديف، تكفي نحك 
 .ُْٖ(حديثْٖ/ُ(  أخرجو البخارم، باب مف لـ يتكضأ إال مف الغشي المثقؿ)ّ)
 .ِٕٖٔ( حديث ُِٗٗ/ْ(  أخرجو مسمـ، باب عرض مقعد الميت )ْ)
 (.َُ/ِ(  انظر:لكامع األنكار )ٓ)
 .َُُ(  انظر: الركح ُ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُِٓ 

 الفصؿ الثالث

 فالمسألة الثانية: سؤاؿ المؤمنيف كالكافري

  (ُ): فكلمعمماء في المسألة قكال
ىػػذا  إلػػى: أف السػػؤاؿ ال يكػػكف إال لمػػؤمف أك منػػافؽ، كأمػػا الكػػافر فػػبل يسػػأؿ، كذىػػب األكؿ 

  (ِ) القكؿ ابف عبد البر كحجتو أف الكافر ال ديف لو، كالسؤاؿ يككف عف اإلسبلـ .
القرآف كالسنة تدؿ عمى : أف السؤاؿ يككف لممسمـ كلمكافر، منيـ ابف القيـ، فقاؿ: " ك الثاني

ًُ اَّللُ ا٫مهِذيَن َآَمـُوا ﴿  خبلؼ ىذا القكؿ، كأف السؤاؿ لمكافر كلممسمـ" كاستدؿ بقكلو تعالى: ًُ اَّللُ ا٫مهِذيَن َآَمـُوا ُيثَبِّ ُيثَبِّ

ْكَقو َوِِم أَِ٘مَرِة َوُيِضلُّ اَّللُ ا٫مظهوٙم٤َِِم َوَيْػَعُل اَّللُ َمو َيَشوءُ  ًِ ِِم اَْلَقوِة ا٫مدُّ ْكَقو َوِِم أَِ٘مَرِة َوُيِضلُّ اَّللُ ا٫مظهوٙم٤َِِم َوَيْػَعُل اَّللُ َمو َيَشوءُ ٓمِو٫مَؼْوِل ا٫مثهوٓمِ ًِ ِِم اَْلَقوِة ا٫مدُّ  إبراىيـ][ ٓمِو٫مَؼْوِل ا٫مثهوٓمِ
  (ّ) [ كقاؿ أنيا نزلت في عذاب القبر .ِٕ:

٢َمَمه ٪َموُكوا ٢َمَمه ٪َموُكوا *  ٨َمَوَرٓمَِّك ٫َمـَْسَل٫َمـهُفْم َأْْجَِع٤مَ ٨َمَوَرٓمَِّك ٫َمـَْسَل٫َمـهُفْم َأْْجَِع٤مَ ] كالراجح في المسألة القكؿ الثاني؛ لقكلو تعالى:

فالسؤاؿ يككف ليـ يكـ القيامة فكيؼ يسألكف يـك القيامة كال يسألكف [، 33-32الحجر] [. َيْعَؿُؾونَ َيْعَؿُؾونَ 
  (ْ) يح البخارم أنيـ يسألكف عف ال إلو إال ا.في القبر؟؟ كفي صح

قػػاؿ  أف.....إلػػى  إقبػػاؿ: )كأمػػا الكػػافر إذا كػػاف فػػي  كممػػا يؤيػػد ذلػػؾ حػػديث البػػراء قكلػػو
ككجػو ، (ٓ)كيأتيو ممكاف شديدا االنتيار .......فيجمسانو كينتيرانػو، فيقػكالف مػف ربػؾ؟..( الحػديث

 سمـ.الداللة ؛ أف الكافر يسأؿ، كما يسأؿ الم

                                                           

 .َُٓأنظر: الركح (  ُ)
 ( .ِِٓ/ِِ(  انظر: التمييد )ِ)
 .َُٓ(  انظر: الركح ّ)
 (.ُْ/ُ(  انظر: صحيح البخارم)ْ)
 .ّ(  سبؽ تخريجو صٓ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُِٔ 

 الفصؿ الثالث

 المسألة الثالثة: سؤاؿ األطفاؿ

 كلمعمماء في ىذه المسألة قكالف:       
كحجتيـ؛  .(ّ)( ِ)، كأبك الحسف بف عبدكس(ُ): أنيـ يسألكف كمنيـ أبك حكيـ النيركانياألكؿ

، (ْ) ألنػػو يشػػػرع الصػػبلة عمػػػييـ، كالػػدعاء ليػػػـ، كاحتجػػػكا  بالحػػديث الشػػػريؼ:)الميـ قػػو عػػػذاب النػػػار(
، يكمؿ ليـ  العقؿ ليعرفكا بذلؾ منزلتيـ، كسعادتيـ، كيميمكف الجكاب عما يسألكف عنو اكقالكا أف 
  (ٓ) ذلؾ القرطبي. إلىكذىب 

فرقػػكا بػػيف الطفػػؿ كلكػػنيـ  ،(ٔ): أنيػػـ يسػػألكف، كمػػنيـ  القاضػػي أبػػي يعمػػى كابػػف عقيػػؿالثػػاني
  (ٕ) مرسؿ.مميز، فقالكا: السؤاؿ يككف لمف عقؿ الرسكؿ كالالغير المميز كالطفؿ 

  (ٖ)كتكقؼ في المسألة شيخ اإلسبلـ  كقاؿ عف األكؿ: " ىك قكؿ أكثر أىؿ العمـ ".

تمػػؾ ىػػػي عبلقػػػة الػػػركح بالجسػػػد، فػػػالركح ال غنػػػى لػػػو عػػػف الجسػػػد كال الجسػػػد لػػػو غنػػػى عػػػف  
الركح، فكبل منيما يكمؿ اآلخر لكي تقـك الػنفس البشػرية، كال يسػتطيع اإلنسػاف العػيش بأحػدىما، كال 

بػػة عبادتػػو، كأعمالػػو إال بػػاالثنتيف معػػا، كحتػػى بعػػد المػػكت فػػإف ا تعػػالى جعػػؿ بينيمػػا عبلقػػة مكاظ
 سنذكرىا بعد قميؿ بإذف ا تعالى .

 

 

 

 

                                                           

مف أىػػؿ ،، أبػػك حكػػيـ: مػػف فقيػػاء الحنابمػػة(ىػػػ ٔٓٓ - َْٖ)إبػػراىيـ بػػف دينػػار بػػف أحمػػد النيركانػػي الػػرزاز ىػػك:(  ُ)
 (.ّٖ/ُض،انظر:األعبلـ )ثياب. لو تصانيؼ في الفقو كالفرائبغداد. كاف يكسب مف عمؿ يده، يخيط ال

، أبػك الحسػف، بػابف عبػدكس: فقيػو حنبمػي مفسػر، مػف أىػؿ  (ىػػ ٗٓٓ - َُٓ)(عمي بف عمر بف أحمد بف عمارِ)
 (.ُّٓ/ْ،انظر:األعبلـ)حراف

 (.ِٕٕ/ْ(  انظر: مجمكع الفتاكل )ّ)
 .ُُُ(  انظر: الركح ْ)
 .ّٕٕ(  انظر: التذكرةٓ)
 (.ِٕٕ/ْانظر: مجمكع الفتاكل )  (ٔ)
 .ُُُ(  انظر: الركح ٕ)
 (.ِٕٕ/ْ(  انظر :مجمكع الفتاكل)ٖ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُِٕ 

 الفصؿ الثالث

 

 

 

 

 املبحث انثاوي
وقىع انىعيم و انعراب عهى انسوح  واجلسد وانسد عهى 

 شبهاث املىكسيه
 
 كفيو مطمباف: 

 ب عمى الركح كالجسد.المطمب األكؿ: كقكع النعيـ ك العذا
المطمػػب الثػػاني: شػػبيات مػػف أنكػػر كقػػكع النعػػيـ العػػذاب عمػػى الػػركح كالجسػػد 

 كالرد عمييا.
 

 



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُِٖ 

 الفصؿ الثالث

 المطمب األكؿ: كقكع النعيـ ك العذاب عمى الركح كالجسد
، عرفنا فيما سبؽ أف العبد إذا مات يككف في نعيـ أك فػي عػذاب، كىػذا مػا عميػو أىػؿ السػنة

ح تفػػارؽ جسػػده، تمػػؾ األركاح كػػبل ليػػا مكانتيػػا، كسػػنبيف بػػإذف ا أف األركاح كمػػا تبػػيف لنػػا أف األركا
 منيا المنعمة كمنيا المعذبة، كأف العذاب كالنعيـ كاقع عمى الركح كالجسد.

قػػاؿ ابػػف تيميػػة فػػي مناظرتػػو لنصػػراني حػػكؿ مسػػألة نعػػيـ أك عػػذاب الػػركح بعػػد المػػكت :" أف 
 ( ُ)الركح المفارقة تنعـ كتعٌذب" 

عػػف النعػػيـ ىػػؿ يقػػع عمػػى الػػركح كالبػػدف أجػػاب رحمػػو ا: " بىػػٍؿ ‘سػػئؿ شػػيخ اإلسػػبلـ  كلمػػا
ـي النٍَّفسي  ًة تىٍنعى مىاعى ًميعنا ًباتّْفىاًؽ أىٍىًؿ السُّنًَّة كىاٍلجى مىى النٍَّفًس كىاٍلبىدىًف جى ـي عى ٍف اٍلعىذىابي كىالنًَّعي ٍنفىًردىةن عى تيعىذَّبي مي كى

تيعىػػػذَّبي ميتَّ  ػػػاًؿ اٍلبىػػػدىًف كى ػػػا ًفػػػي ىىػػػًذًه اٍلحى مىٍيًيمى ـي كىاٍلعىػػػذىابي عى ًصػػػمىةن ًباٍلبىػػػدىًف كىاٍلبىػػػدىفي ميتًَّصػػػؿه ًبيىػػػا فىيىكيػػػكفي النًَّعػػػي
ٍف اٍلبىدىًف".  ٍنفىًردىةن عى كًح مي ا يىكيكفي ًلمرُّ ميٍجتىمىًعيفى كىمى
(ِ)    

ػػٍذىىب سػػمؼ اأٍلمػػة كأئمتيػػاككػػذلؾ قػػاؿ تمميػػذه ابػػف القػػيـ : ػػاتى ، " فمػػتعمـ أىف مى يّْػػت ًإذا مى أىف اٍلمى
يككف ًفي نعيـ أىك عىذىاب، كىأىف ذىًلػؾ يحصػؿ لركحػو كبدنػو، كىأىف الػٌركح تبقػى بعػد ميفىارقىػة اٍلبػدف منعمػة 

يحصؿ لىوي مىعيىا النَّعيـ أىك اٍلعىذىاب".  أىك معذبة، كىأىنَّيىا تتصؿ ًباٍلبدًف أىٍحيىاننا كى
(ّ)   

 لمركح كالجسد يككف في مكضعيف :فيتضح لنا أف النعيـ أك العذاب 
 : كقكع النعيـ أك العذاب عمى  الركح كالجسد معا، كىك الغالب كقكعو .األكؿ

 : كقكع النعيـ أك العذاب عمى الركح منفردة عف الجسد، كىك لبعض المحظات كاألحكاؿ.الثاني

 كأدلة المكضع األكؿ كثيرة نذكر منيا ما يمي: 

)إف العبػػد إذا كضػػع فػػي قبػػره كتػكلى عنػػو أصػػحابو حتػػى إنػػو  قػاؿ: أف النبػػي  عػف أنػس  -ُ
 -لمحمػد-يسمع قرع نعاليـ أتاه ممكاف، فيقعدانو فيقكالف لو: ما كنت تقكؿ في ىػذا الرجػؿ؟ 

فأما المؤمف فيقكؿ: أشيد أنو عبد ا كرسكلو، فيقاؿ: انظر إلى مقعدؾ مػف النػار قػد أبػدلؾ 
فسح لو في قبػره سػبعكف ذراعػان، كيمػؤل عميػو خضػران إلػى ا بو مقعدان مف الجنة، فيراىما، كي

يـك يبعثكف. كأما الكافر أك المنافؽ فيقاؿ لو: ما كنت تقكؿ في ىذا الرجؿ ؟ فيقػكؿ: ال أدرم 
كنت أقكؿ ما يقكؿ الناس، فيقاؿ لو: ال دريت كال تميت، ثـ يضرب بمطارؽ مػف حديػد ضػربة 

                                                           

(  منػػاظرات ابػػف تيميػػة ألىػػؿ الممػػؿ كالنحػػؿ: جمػػع كتعميػػؽ: د. عبػػد العزيػػز بػػف محمػػد بػػف عمػػي آؿ عبػػد المطيػػؼ، ُ)
 .ُ ـ، عدد األجزاء: ََِٓ -ىػ  ُِْٔنشر: مطابع أضكاء المنتدل، الطبعة: األكلى، 

 (.ِِٖ/ْ(  مجمكع الفتاكل)ِ)
 .ٔٔ(  الركحّ)
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 ُِٗ 

 الفصؿ الثالث

الثقمػػيف، كيضػيؽ عميػو قبػػره حتػى تختمػػؼ  بػيف أذنيػو فيصػػيح صػيحة يسػمعيا مػػف يميػو غيػر
 (ُ)أضبلعو(. 

فيصيح  -ضربة بيف أذنيو  -فيقعدانو  -: )يسمع قرع نعاليـ كالشاىد في الحديث، قكلو 
  حتى تختمؼ أضبلعو ( -صيحة 

، شعكريةفالسمع كاإلجبلس، كشعكره بالضرب، كصيحاتو، كاختبلؼ أضبلعو ؛كميا حاالت 
الػركح بالبػدف، كقػد عممنػا سػابقا أف الجسػد  ال يقػـك بأعمالػو كال يشػعر فكيؼ يشعر بيا دكف اتصػاؿ 

 كال حياة بو دكف الركح.   

كالحديث دليؿ كاضػح عمػى شػمكؿ األمػر لمػركح كالجسػد، كلػك كػاف غيػر ذلػؾ لمػا أمكنػو مػف 
 الرد عمى سؤاؿ المبلئكة .

اف أزرقػاف يقػاؿ ألحػدىما: : ) إذا قبر الميت أتاه ممكاف أسػكدقاؿ كعف أبي ىريرة أف النبي  -ِ
المنكر، كلآلخر: النكير، فيقكالف: ما كنت تقػكؿ فػي ىػذا الرجػؿ، فيقػكؿ: مػا كػاف يقػكؿ: ىػك 
عبد ا كرسكلو، أشيد أف ال إلو إال ا كأف محمدان عبده كرسكلو، فيقكالف: قد كنا نعمـ أنؾ 

يو، ثـ يقاؿ: نػـ. فيقػكؿ: تقكؿ، ثـ يفسح لو في قبره سبعكف ذراعان في سبعيف، ثـ ينكر لو ف
أرجع إلى أىمػي فػأخبرىـ . فيقػكالف: نػـ كنكمػة العػركس الػذم ال يكقظػو إال أحػب أىمػو إليػو، 
ف كػػاف منافقػػان قػػاؿ: سػػمعت النػػاس يقكلػػكف قػػكالن فقمػػت  حتػػى يبعثػػو ا مػػف مضػػجعو ذلػػؾ، كا 

ميػػو، فتمتػػئـ مثمػػو، ال أدرم، فيقػػكالف: قػػد كنػػا نعمػػـ أنػػؾ تقػػكؿ ذلػػؾ، فيقػػاؿ لػػؤلرض: التئمػػي ع
  (ِ)عميو، فتختمؼ أضبلعو، فبل يزاؿ فييا معذبان، حتى يبعثو ا مف مضجعو ذلؾ(.

: )فتمتػػػئـ عميػػػو فتختمػػػؼ أضػػػبلعو ( صػػػريح فػػػي كقػػػكع العػػػذاب عمػػػى ككجػػػو الداللػػػة فػػػي قكلػػػو 
:)فبل يزاؿ فييا معػذبا( كعرفنػا الجسد كالركح  بعد ما كاف مف الميت مف قكؿ، كأكد ذلؾ قكلو 

 قا في تعريؼ العذاب ىك كؿ إيبلـ لمنفس كالجسد.ساب

قبػاؿ  كفي حديث البراء بف عازب قكلو -ّ : )إف العبد المؤمف إذا كاف في انقطػاع مػف الػدنيا كا 
مف اآلخرة، نزؿ إليو مف السماء مبلئكة بيض الكجػكه " كفيػو: " يحممكنيػا )الػركح( فػي ذلػؾ 

ا عػػز كجػػؿ: اكتبػكا كتػػاب عبػػدم فػػي  كيصػػعدكف بيػػا... فيقػكؿ… الكفػف كفػػي ذلػػؾ الحنػكط
عميػػيف، كأعيػػدكا عبػػدم إلػػى األرض، فػػإني منيػػا خمقػػتيـ كفييػػا أعيػػدىـ كمنيػػا أخػػرجيـ تػػارة 

                                                           

 فػػي صػػحيح الترغيػػب كالترىيػػػب األلبػػاني قػػاؿ، ك َِْٗ( حػػػديث ٔٗ/ْ(  أخرجػػو النسػػائي فػػي السػػنف الصػػغرل )ُ)
 . ّٓٓٓ،حديث صحيح

(حػػديث ّْٕ/ِجػػاء فػػي عػػذاب القبػػر) كالترمػػذم فػػي سػػننو بػػاب مػػا( ،ُْٔ/ٓ(  أخرجػػو البغػػكم فػػي شػػرح السػػنة )ِ)
 .َّٔٓؿ األلباني في صحيح الترغيب كالترىيب حسف، حديث كقا ،َُُٕ



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 َُّ 

 الفصؿ الثالث

كفيو: " فيفسح لو في قبره مد بصره " . كفيػو … أخرل، فتعاد ركحو، فيأتيو ممكاف فيجمسانو
لػو أبػكاب السػماء " فيقػكؿ عند الحديث عف العبد الكافر كأف المبلئكة تصعد بركحو فبل تفتح 

ا: اكتبكا كتابو في سجيف في األرض السفمى، فتطرح ركحو طرحان، فتعاد ركحػو فػي جسػده 
كىػػذا ، (ُ)كفيػػو: " كيضػػيؽ عميػػو قبػػره حتػػى تختمػػؼ أضػػبلعو"……" كيأتيػػو ممكػػاف فيجمسػػانو 

  صريح في أف الركح مع الجسد يمحقيا النعيـ أك العذاب.

 .(ِ) دلت داللة كاضحة عمى أف العذاب يككف لمركح كلمجسد معافتمؾ األحاديث كنحكىا، 

كأما عػف كقػكع  النعػيـ أك العػذاب عمػى الػركح منفػردة عػف البػدف، قػاؿ السػفاريني :"قػد ثبػت  
، كاألحاديػث (ّ)بالكتاب كالسنة كاتفاؽ األمة أف الركح تبقى بعد فراؽ األبداف كأنيا  منعمة أك معذبة"

 اح إما منعمة أك معذبة كثيرة نذكر منيا ما يمي :التي تدؿ عمى أف األرك 

 أكال: أدلة ماجاء في نعيـ الركح كحدىا :

المكت عميو السبلـ حتى يجمس  ثـ يجيء ممؾ: )في حديث البراء بف عازب عف الرسكؿ  -ُ
مف ا  اخرجي إلى مغفرة -كفي ركاية المطمئنة  -النفس الطيبة  أيتيا :عند رأسو فيقكؿ

ركاية: حتى إذا  كفي -القطرة مف السقاء، فيأخذىا  فتخرج تسيؿ كما تسيؿ :قاؿ ,كرضكاف
السماء، كفتحت لو  بيف السماء كاألرض ككؿ ممؾ في خرجت ركحو صمى عميو كؿ ممؾ

فإذا  -مف قبميـ  باب إال كىـ يدعكف ا أف يعرج بركحو أبكاب السماء، ليس مف أىؿ
 الكفف، كفي ذلؾ الحنكط خذكىا فيجعمكىا في ذلؾيده طرفة عيف حتى يأ أخذىا لـ يدعكىا في

٠ُمونَ ]فذلؾ قكلو تعالى:  - َٓ ُيَػرِّ تُْه ُرُٞمُؾـَو َوُهْم  ٠ُمونَ َٔمَو٨مه َٓ ُيَػرِّ تُْه ُرُٞمُؾـَو َوُهْم  كيخرج منيا كأطيب نفحة   [ُٔ]األنعاـ:[ َٔمَو٨مه
بيا عمى ممؾ مف  - يعني -قاؿ: فيصعدكف بيا فبل يمركف  ,األرض كجدت عمى كجو مسؾ

التي كانكا  فبلف بف فبلف بأحسف أسمائو :فيقكلكف طيب؟ال قالكا ما ىذا الركح المبلئكة إال
فيستفتحكف لو فيفتح ليـ فيشيعو  السماء الدنيا يسمكنو بيا في الدنيا، حتى ينتيكا بيا إلى

حتى ينتيي بو إلى السماء السابعة، فيقكؿ ا  التي تمييا مف كؿ سماء مقربكىا إلى السماء
  (ْ) ( كتاب عبدم في عمييف اكتبكا :عز كجؿ

 إلػىيصكر لنا الحديث النعيـ الذم تمقاه الركح الطيبة منذ لحظة الخركج مف الجسد، كصػعكدىا 
أسػػمائو التػػي كػػاف  بأجمػػؿالسػػماء، ككيػػؼ تفػػتح ليػػا أبػػكاب السػػماء، كتسػػتقبميا المبلئكػػة تنادييػػا 

                                                           

 .ّ(  سبؽ تخريجو ص ُ)
 .ْٓ(  انظر: صكر العذاب في الفصؿ األكؿ صِ)
 (.ِٓ/ِ(  لكامع األنكار البيية )ّ)
 .ّ(  سبؽ  تخريجو صْ)
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 ُُّ 

 الفصؿ الثالث

يػا، أف تعػرج مػف قبمػو؛ كىػذا فيػو ترحيػب كتكػريـ عظػيـ ل دعػيينادل بيا، كأنيا كمما مػرت بمػؤل 
حتى يػأمر ا تعػالى أف تكتػب فػي عميػيف، كيػأمر بإرجاعيػا إلػى جسػدىا، فكػاف التكػريـ السػابؽ 

 لمركح كحدىا دكف البدف.
إنما نسمة المؤمف طائر في شجر الجنة، حتػى يبعثػو قػاؿ :)  عف كعب بف مالؾ أف النبي  -ِ

  (ِ) كمعنى النسمة ىنا أم: ركح المؤمف . (ُ) (.ا إلى جسده يـك القيامة

فاألحاديػػث السػػابقة دلػػت عمػػى أف النعػػيـ يقػػع عمػػى الػػركح منفػػردة عػػف الجسػػد، كال تتعػػارض تمػػؾ 
األحاديث مع سابقتيا الدالة عمى أف النعيـ يقع عمى الػركح كالجسػد، فتػأتي لحظػات تنفػرد الػركح 

عػػف  بنعيميػػا بقػػدرة ا تعػػالى، كمػػا أنيػػا ال تكافػػؽ مػػف يقػػكؿ :أف النعػػيـ يقػػع عمػػى الػػركح منفػػرد
ذىػػب إليػػو ابػػف حػػـز كغيػػره، كلكػػف اعتبػػر ىػػذا حالػػة أك  الجسػػد، كمػػا سػػنرل بعػػض قميػػؿ، مثػػؿ مػػا

صػػكرة مػػف صػػكر النعػػيـ لمػػركح منفػػردة عػػف الجسػػد، كمػػا أدرانػػا لعػػؿ الجسػػد أيضػػا يتػػنعـ فػػي تمػػؾ 
يتفؽ مع اعتقادنا الصػحيح  المحظة مع ركحو المفارقة لو، كلكف نحف نأخذ بظاىر النص مع ما

ضػػػيح المسػػػألة فقػػػط، ال لمخػػػركج عػػػف األصػػػؿ، كىػػػك؛أف النعػػػيـ كالعػػػذاب يكػػػكف لمػػػركح ؛ذلػػػؾ لتك 
 كلمجسد معا.

ػػٍف ىىػػًذًه اآٍليىػػًة: ﴿ -ّ ٍبػػدى اً عى ػػأىٍلنىا عى : سى كؽو، قىػػاؿى ٍسػػري ػػٍف مى ــبِقِل اَّللِ عى ــوا ِِم َٞم ــِذيَن ٩ُمتُِؾ ــَبنه ا٫مه َس َٓ ََتْ ــبِقِل اَّللِ َو ــوا ِِم َٞم ــِذيَن ٩ُمتُِؾ ــَبنه ا٫مه َس َٓ ََتْ َو

ِْم ُيرْ  ِْم ُيرْ َأْمَوأًمو َٓمْل َأْٗمَقوٌء ٢ِمـَْد َرُّبِّ : ُٗٔ]آؿ عمراف:  [َز٩ُمونَ َز٩ُمونَ َأْمَوأًمو َٓمْل َأْٗمَقوٌء ٢ِمـَْد َرُّبِّ ، فىقىاؿى ٍف ذىًلؾى ا ًإنَّا قىٍد سىأىٍلنىا عى : أىمى [ قىاؿى
ٍيػثي شىػاءىٍت، ثيػ» نَّػًة حى ، لىيىا قىنىاًديؿي ميعىمَّقىػةه بًػاٍلعىٍرًش، تىٍسػرىحي ًمػفى اٍلجى ٍضرو ٍكًؼ طىٍيرو خي ـٍ ًفي جى يي َـّ أىٍركىاحي

عىةن تىٍأًكم ًإلىى ًتٍمؾى اٍلقىنىاًديًؿ، فىاطَّمى  بُّييـي اطّْبلى ـٍ رى : " ىىٍؿ تىٍشتىييكفى شىٍيئنا؟ قىػاليكا: أىمَّ شىػٍيءو «عى ًإلىٍيًي ، فىقىاؿى
، فىمىمَّػا رىأىٍكا أىنَّييػ ػرَّاتو ثى مى ـٍ ثىػبلى ٍيثي ًشٍئنىا، فىفىعىؿى ذىًلؾى ًبًيػ نًَّة حى نىٍحفي نىٍسرىحي ًمفى اٍلجى كيػكا نىٍشتىًيي كى ـٍ لىػٍف ييٍترى

ػرَّةن أيٍخػرىل، ًمٍف أىٍف ييٍسأى  تَّى نيٍقتىػؿى ًفػي سىػًبيًمؾى مى نىا ًفي أىٍجسىاًدنىا حى ، نيًريدي أىٍف تىريدَّ أىٍركىاحى ليكا، قىاليكا: يىا رىبّْ
ةه تيًركيكا " اجى ـٍ حى  ( ّ) فىمىمَّا رىأىل أىٍف لىٍيسى لىيي

د ذلػػػػؾ بالجسػػػػد، كأكػػػػ اتصػػػػالياككجػػػػو الداللػػػػة: الحػػػػديث بػػػػيف أف األركاح تػػػػنعـ فػػػػي الجنػػػػة دكف 
قكلو:"نريػػد أف تػػرد أركاحنػػا فػػي أجسػػادنا" ففيػػو داللػػة كاضػػحة أف النعػػيـ لمػػركح ىنػػا دكف الجسػػد، 

بيػػا ا تعػػالى الشػػيداء تكػػريـ ليػػـ كألركاحيػػـ، كىػػذا معنػػى قكلػػو تعػػالى:  اخػػتصكلعػػؿ ىػػذا حالػػة 
َسَبنه ا٫مهِذيَن ٩ُمتُِؾوا ِِم َٞمبِقِل اَّللهِ َأْمَوأموً ﴿ َسَبنه ا٫مهِذيَن ٩ُمتُِؾوا ِِم َٞمبِقِل اَّللهِ َأْمَوأموً َوٓ ََتْ  . [ُٗٔ ]آؿ عمراف: [َوٓ ََتْ

                                                           

 .إسناده صحيح عمى شرط الشيخيفكقاؿ المحقؽ: ، ُٕٖٕٓ(حديثٓٔ/ِٓاإلماـ احمد)(  أخرجو ُ)
 (.ِْٖ/ٓانظر: التمييد ) ( ِ)
 .ُُِ( حديث َُِٓ/ّ) باب بياف أركاح الشيداء في الجنة :مسمـ  أخرجو( ّ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُِّ 

 الفصؿ الثالث

 ثانيا:  أدلة ماجاء في عذاب الركح كحدىا

 ,ثـ يجيء ممؾ المكت حتى يجمس عند رأسو: )في حديث البراء بف عازب، قكلو ك

 فتفرؽ في جسده فينتزعيا  :قاؿ ,ا كغضب النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط مف أيتيا :فيقكؿ

فيمعنو كؿ ممؾ بيف السماء  ,العصبينتزع السفكد مف الصكؼ المبمكؿ فتقطع معيا العركؽ ك  كما
مف أىؿ باب إال كىـ يدعكف ا أف ال  ليس ,كاألرض ككؿ ممؾ في السماء، كتغمؽ أبكاب السماء

يدعكىا في يده طرفة عيف حتى يجعمكىا في تمؾ  فإذا أخذىا، لـ ,تعرج ركحو مف قبميـ، فيأخذىا
، فيصعدكف بيا، فبل يمركف بيا جيفة كجدت عمى كجو األرض منيا كأنتف ريح المسكح، كيخرج

بأقبح أسمائو  قالكا: ما ىذا الركح الخبيث؟ فيقكلكف: فبلف بف فبلف مؤل مف المبلئكة إال عمى
فيستفتح لو فبل يفتح لو، ثـ قرأ  في الدنيا، حتى ينتيي بو إلى السماء الدنيا التي كاف يسمى بيا

ْم أَ ]  قكلو تعالى: :ا  رسكؿ ْم أَ َٓ ُٔمَػتهُح ََلُ ٍَ اجَلَؿُل ِِم َٓ ُٔمَػتهُح ََلُ
َٓ َيْدُ٘مُؾوَن اجَلـهَي َٗمتهى َيؾِ ََمِء َو ٍَ اجَلَؿُل ِِم ْٓمَواُب ا٫مسه
َٓ َيْدُ٘مُؾوَن اجَلـهَي َٗمتهى َيؾِ ََمِء َو ْٓمَواُب ا٫مسه

  (ُ)( : اكتبكا كتابو في سجيف[، فيقكؿ ا َْاألعراؼ: ][ َٞممِّ اِْلَقوطِ َٞممِّ اِْلَقوطِ 

كجػػو الداللػػة فػػي الحػػديث : يكضػػح لنػػا حػػاؿ الػػركح الخبيثػػة التػػي تخػػرج مػػف الجسػػد الخبيػػث، 
 ف اليا مف الجسد، كتتمقاىا المبلئكة كىػي كارىػة لقائيػا، كتػدعكا أيا منذ لحظة خركجلكيبدأ العذاب 

تفتح ليا أبكاب الجنة، كتنادييا المبلئكة بأقبح أسمائيا التي كانت  ال ايعرج بيا مف قبميا، ككيؼ أني
النتنة كعف صاحبيا، كال تفتح ليا أبكاب السماء،  رائحتياتنادم بيا، ككمما مرت عمى مؤل سألكا عف 

خؿ الجنة حتى يأمر ا أف تكتب في سجيف، تمؾ ىي صكر عذاب الػركح كحػدىا بعػد مفارقػة كال تد
 جسدىا .

 

                                                           

  .ّ(  سبؽ تخريجو صُ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُّّ 

 الفصؿ الثالث

 المطمب الثاني: شبيات مف أنكر كقكع النعيـ العذاب عمى الركح كالجسد كالرد عمييا
 أكال: شبيات مف أنكر كقكع النعيـ كالعذاب عمى الركح كالجسد معا.

لسػػنة كالجماعػػة أف الػػركح تكػػكف بعػػد المػػكت منعمػػة، أك عرفنػػا فيمػػا سػػبؽ أف مػػذىب أىػػؿ ا
معذبػػة، كأف النعػػيـ كالعػػذاب قػػد يحصػػؿ لمػػركح متصػػبل مػػع البػػدف، أك أنػػو قػػد يمحػػؽ الػػركح فقػػط كلكػػف 

   (ُ) لبعض الكقت، في حالة صعكدىا إلى السماء.

ليػـ  كلكف لممتكمميف أقكاؿ تختمؼ عف أقكؿ أىؿ السنة كالجماعػة، كمػا أف الفبلسػفة كغيػرىـ
  (ِ)أقكاؿ شاذة في ذلؾ. 

 :(ّ)ذىب إليو ابف جـز مااألكؿ:  

أف النعيـ كالعذاب في الحياة البرزخية يككف لمػركح فقػط، كال عػذاب لؤلبػداف معيػا إال : كىك 
، كغيره .     (ْ) يـك القيامة، كذىب إلى  ذلؾ ابف حـز

: " فصػػح أف الػػػنفس معذبػػة كمػػا تػػرل مػػف حػػػيف مكتيػػا إلػػى  يػػـك القيامػػػة دكف قػػاؿ ابػػف حػػـز
األجساد، فإذا كاف يكـ القيامة أحيا ا تعالى العظاـ، كأخرجيا مف القبكر كركب عمييا األجساد كرد 

 ( ٓ) إلييا األنفس، كدخؿ أىؿ الجنة الجنة كأىؿ النار النار" .
 كاستدؿ عمى قكلو بعدة آيات منيا: 

 [ ُُ]غافر:  [أٗمققتـو إْمـََت٤ْمِ أٗمققتـو إْمـََت٤ْمِ ٩َمو٫ُموا َرٓمـَو أمتـَو إْمـََت٤ْمِ و٩َمو٫ُموا َرٓمـَو أمتـَو إْمـََت٤ْمِ وبقكلو تعالى: ﴿ -أ

قىكلو تىعىالىى: ﴿-ب قِقُؽمْ كى قِقُؽمْ ٪َمقَف ٔمؽػرون ٓمِوَّلله و٪مـتم َأْمَوأًمو ٨ملٗمقو٪مم ٕممه يؿقتؽم ٕممه َُيْ  [ِٖ]البقرة:  [٪َمقَف ٔمؽػرون ٓمِوَّلله و٪مـتم َأْمَوأًمو ٨ملٗمقو٪مم ٕممه يؿقتؽم ٕممه َُيْ

ككجو الداللػة فػي اسػتداللو بػاآليتيف: قكلػو : لػك كػاف الميػت يحيػى فػي قبػره ألخبػر ا تعػالى أف 
 .  (ٔ)ث مراتاإلحياء كاإلماتة تككف ثبل

                                                           

 (.ِِٖ/ْ(  انظر: مجمكع الفتاكل)ُ)
 (.ِّٖ/ْ(  انظر: مجمكع الفتاكل البف تيمية)ِ)
عصػره، كأحػد أئمػة اإلسػبلـ كػاف فػي ( عمي بف أحمد بف سػعيد بػف حػـز الظػاىرم، أبػك محمػد: عػالـ األنػدلس فػي ّ)

 (ِْٓ/ْـ( انظر:األعبلـ) َُْٔ - ْٗٗاألندلس خمؽ كثير ينتسبكف إلى مذىبو ")
 .ٓٔ(  انظر الركح ْ)
(  رسػػائؿ ابػػف حػػـز األندلسػػي، تػػأليؼ: أبػػك محمػػد عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز األندلسػػي القرطبػػي الظػػاىرم ٓ)

ت  -لبنػاف  -بيػركت  -نشػر: المؤسسػة العربيػة لمدراسػات كالنشػر ىػ(، تحقيؽ: إحسػاف عبػاس، ْٔٓ)المتكفى: 
، رسػػػالة فػػػي حكػػػـ ْبيػػػركت، عػػػدد األجػػػزاء:  ْٔٓ/ُُص.ب:  -بيػػػركت  -مككيػػػالي  -. برقيػػػان ُ/َََٕٖٗ

 (.ُِٗ/ّأركاح أىؿ الشقاء)
 .ٓٓانظر: الركح (  ٔ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُّْ 

 الفصؿ الثالث

ًْ ِِم َمـَوِمَفو ٨َمُقْؿِسُك ا٫مهتِي ٩َمَهـ ٢َمَؾْقَفـو ]كبقكلو تعالى:  -ت ُ و َوا٫مهتِي مَلْ ََت ًْ ِِم َمـَوِمَفو ٨َمُقْؿِسُك ا٫مهتِي ٩َمَهـ ٢َمَؾْقَفـو اَّللُ َيَتَوّمه إَْكُػَس ِٗم٤َم َمْوَِتَ ُ و َوا٫مهتِي مَلْ ََت اَّللُ َيَتَوّمه إَْكُػَس ِٗم٤َم َمْوَِتَ

ُرونَ  ََيوٍت ٫مَِؼْوٍم َيَتَػؽه َٔ ى إِنه ِِم َذ٫مَِك  ُرونَ اٙمَْوَت َوُيْرِٞمُل إُْ٘مَرى إ٥َِم َأَٖمٍل ُمَسؿًّ ََيوٍت ٫مَِؼْوٍم َيَتَػؽه َٔ ى إِنه ِِم َذ٫مَِك   [ِْمر: ]الز [ اٙمَْوَت َوُيْرِٞمُل إُْ٘مَرى إ٥َِم َأَٖمٍل ُمَسؿًّ

  (ُ)كداللتو مف اآلية؛ أف األركاح ال ترجع إلى األجساد إلى ألجؿ مسمى؛ كىك يـك القيامة.
 

  (ِ)الثاني: قكؿ المتكمميف مف الفبلسفة كالمعتزلة كغيرىـ: 

قػػكؿ مػػف قػػاؿ: أف العػػذاب كالنعػػيـ ال يكػػكف إال عمػػى الػػركح، كال نعػػيـ أك عػػذاب لمبػػدف عمػػى  -ُ
كلقػد  ،بلسفة، كالسبب في إنكػارىـ أنيػـ منكػركف لمعػاد األبػدافىذا الف إلىاإلطبلؽ، كذىب 

كرد  ،ة فػػػي إبطػػػاؿ إنكػػػارىـ لبعػػػث األجسػػػادمسػػػألأكرد الغزالػػػي فػػػي كتػػػاب تيافػػػت الفبلسػػػفة 
كقكليـ إف كؿ ذلؾ أمثمة ضربت لعكاـ " لذلؾ: إنكارىـسبب كقاؿ عف  ،إلى األبداف األركاح

مػى رتبػة مػف الجسػمانية كىػك مخػالؼ العتقػاد ىمػا أع ،الخمؽ لتفييـ ثكاب كعقاب ركحػانييف
كعمػػػى  كيرجػػػع ذلػػػؾ لممفػػػاىيـ الخاطئػػػة التػػػي يطمقكنيػػػا عمػػػى الػػػنفس،،  (ّ) " المسػػػمميف كافػػػة

كيشرح ابف سينا مفيػـك المعػاد لمبػدف ال  مفيكـ النعيـ أك العذاب بمفيكـ السعادة أك الشقاء؛
أف تعمػـ، كقػد بسػطت الشػريعة  ىإلػ"كخيػرات البػدف كشػركره معمكمػة ال تحتػاج  لمركح فيقكؿ:

لسعادة،كالشػقاكة التػي بحسػب الحقة التي أتانا بيػا نبينػا محمػد عميػو الصػبلة كالسػبلـ ،حػاؿ ا
كىػػػك السػػػعادة  ،كقػػػد صػػػدقتو النبػػػكة ىػػػك مػػػدرؾ بالعقػػػؿ كالقيػػػاس البرىػػػاني، كمنػػػو مػػػا ،البػػػدف

 (ْ)كالشقاكة الثابتاف بالمقياس المتاف لؤلنفس" 

مرتسػما فيػو  عالمػا عقميػا، س الناطقػة ؛ كماليػا الخػاص بيػا أف تصػير:"إف النفكيقكؿ أيضا 
فيػك يكضػح لنػا مفيػـك السػعادة  ،كالخيػر الفػائض فػي الكػؿ" كالنظػاـ المعقػكؿ فػي الكػؿ، صكر الكػؿ،

 (ٓ) لمنفس.

                                                           

 .ٔٓ(  انظر: الركح ُ)
 (.ِّٖ/ْ(  انظر: مجمكع الفتاكل البف تيمية )ِ)
المحقػػؽ: الػػدكتكر ، ىػػػ(َٓٓالمؤلؼ: أبػػك حامػػد محمػػد بػػف محمػػد الغزالػػي الطكسػػي )المتػػكفى: ،(  تيافػػت الفبلسػػفةّ)

 .ِِٖ، صُعدد األجزاء: ،  الطبعة: السادسة،  مصر –المعارؼ، القاىرة ر الناشر: دا، سميماف دنيا
ثو د/عبػد الػرحمف عميػرة ،دار الجيػؿ ػتأليؼ ابف سينا،حقؽ نصكصو كخرج أحادي ىياتكاإلالالنجاة في المنطؽ (  ْ)

 .ُِٓـ،صُِٗٗ،ُبيركت،ط
كمػاؿ اليػازجي، الجامعػة تاريخ الفمسفة اإلسبلمية،كضعو باإلنجميزية د.ماجػد فخرم،كنقمػو إلػى العربيػة د.(  انظر: ٓ)

 ُُْ، تقػػبل عػف كتػػاب أحػػكاؿ الػػنفس البػػف سػػينا ص ُٗٔـ صُٕٗٗ-بيػػركت، دار المتحػػدة لمنشػػراألمريكيػة، 
 ىافنا بعد



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُّٓ 

 الفصؿ الثالث

ىذا  القكؿ أيضا بعض أىؿ الكبلـ مف المعتزلػة، كغيػرىـ إال أنيػـ يقػركف بمعػاد  إلىكذىب 
 مة، فيـ يخالفكف الفبلسفة بذلؾ.األبداف يـك القيا

، مثػؿ اليذليػة ،القكؿ أنو ال نعيـ كال عذاب ال لمركح كال لمبدف، كذىػب إلػى ذلػؾ بعػض المعتزلػة -ِ
نػة جكيبقػى أىػؿ ال نػة كعػذاب أىػؿ النػار يفنيػاف،جأف نعػيـ أىػؿ الكسبب إنكارىـ ىك؛ اعتقػادىـ 

يقدر عمى تغيػر تمػؾ الحالػة، فػبل يعػذب حتى أف ا تعالى عما يقكلكف ال  ،كأىؿ النار خامديف
يػػنعـ كال  فالميػػت ال ؛بنػػاء عميػػوك  تفنػػى ال ترجػػع، التػػي، فعنػػدىـ أف األشػػياء كال يحيػػي كال يميػػت

    .(ُ) يعذب في قبره.

 ثانيا: الرد عمى شبيات المنكريف

 الرد عمى قكؿ ابف حـز : -ُ

  (ِ)قاؿ ابف القيـ: " إف ما ذكره ابف حـز فيو حؽ كباطؿ".

أما الباطؿ في قكلو فيك: القكؿ بػأف الميػت ال يحيػى فػي قبػره، فػإف أراد بكبلمػو الحيػاة المعيػكدة 
 بالدنيا، فيذا خطأ .

البػػدف  إلػػىمعيػػكدة، كىػػي عػػكدة الػػركح الغيػػر فيػػك :القػػكؿ إف أراد بػػو الحيػػاة  أمػػا الحػػؽ فػػي قكلػػو
 لكبلـ حؽ .غير ما كانت عميو في الدنيا، كذلؾ ليسأؿ كليمتحف في قبره، فيذا ا

أمػا اسػتداللو باآليػة األكلػى كالثانيػة، كقكلػو أف اإلحيػاء كالمػكت مػرتيف، فػبل ينفػي ذلػؾ أف يحيػػي 
ا الػػركح أكثػػر مػػف مػػرتيف، كضػػرب لنػػا القػػرآف مػػثبل فػػي قتيػػؿ بنػػي إسػػرائيؿ الػػذم أحيػػاه ا بعػػد 

ار بالػػدنيا، كسػػر مكتػػو ثػػـ أماتػػو، فعػػكدة األركاح إلػػى أجسػػادىا ال تكػػكف عمػػى حاليػػا مػػف االسػػتقر 
 ذلؾ أف ا تعالى جعؿ لمركح خمسة أنكاع مف تعمقيا في البدف:

 

 .كؿ: تعمقيا في بطف أمو كىك جنيفاأل

 الثاني: تعمقيا بعد خركجو مف بطف أمو .

 الثالث: تعمقيا بو في حالة النكـ، فتتعمؽ بالبدف مف جية، كتفارقو مف جية .

 اآلثار عمى عكدة الركح لمبدف في البرزخ . الرابع: تعمقيا بو في القبر، كقد دلت

                                                           

أنظػػػر: الفػػػرؽ بػػػيف الفػػػرؽ تأليؼ:صػػػدر اإلسػػػبلـ األصػػػكلي العػػػالـ عبػػػد القػػػاىر بػػػف طػػػاىر بػػػف محمد:البغػػػدادم (  ُ)
 .ُِِلبناف،ص-،ـ،تحقيؽ محمد عبد الحميد،دار المعرفة، بيركتَُّٕاألسفرايني،التميمي المتكفي 

 .ٔٓ(  الركح ِ)



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُّٔ 

 الفصؿ الثالث

الخامس :تعمقيا بو في يكـ البعث، كىك أكمؿ تعمػؽ ؛ ألنػو بعػد ىػذا التعمػؽ ال تفػارؽ الػركح 
 البدف أبدا. 

كأمػا اسػتداللو باآليػة األخيػرة :فػإف إمسػاؾ ا تعػالى لػؤلركاح التػي ماتػت، ال يعػارض ردىػا إلػػى 
أف الػػػػرد كمػػػػا قمنػػػػا سػػػػابقا ال يكػػػػكف كردىػػػػا إليػػػػو بالحيػػػػاة أجسػػػػادىا متػػػػى كػػػػاف لػػػػذلؾ أمػػػػرا مػػػػا، ك 

 ( ُ)المعيكدة.

فإذا كاف يكـ القيامة أحيا ا تعالى العظاـ، كأخرجيا مف القبكر كركب عمييا " :أنو يقكؿ :كأقكؿ
 فيػك أثبػت أف ا ال ،( ِ) "األجساد كرد إلييا األنفس، كدخؿ أىؿ الجنػة الجنػة كأىػؿ النػار النػار

ما ترد إلييا أركاحيا،فمماذا نفى أف يقع النعػيـ أك العػذاب قػي  ساد يـك القيامة إال بعديعذب األج
أف النعػػيـ  كفػػي السػػنة النبكيػػة، ،ريـبػػؿ إف الػػكارد فػػي القػػرآف الكػػ القبػػر عمػػى الػػركح كالجسػػد معػػا؟

كع إثبات كقػ فمف باب أكلى ، أكؿ منازؿ اآلخرة كمف المعمـك أف القبر ،في القبر افالعذاب يقعك 
 النعيـ أك العذاب عمى الجسد كالركح معا في القبر.

 الرد عمى المتكمميف مف الفبلسفة كالمعتزلة كغيرىـ -ِ

ًء الطكائػؼ ضػبلؿ ًفػي أىمػر البػرزخ لًكػنيـٍ خيػر  "قاؿ ابف القيـ ردان عمى تمؾ األقكاؿ:  -أ ًميع ىىؤيالى فىجى
ػػٍذىىب مػػف الفبلسػػفة فىػػًإنَّييـ مقػػركف بالقيامػػة اٍلكيٍبػػرىل، فىػػإً  ذا عرفػػت ىىػػًذه اأٍلىٍقػػكىاؿ اٍلبىاًطمىػػة فمػػتعمـ أىف مى

ًلػػػؾ يحصػػػؿ لركحػػػو  ػػػذىاب، كىأىف ذى ػػػاتى يكػػػكف ًفػػػي نعػػػيـ أىك عى يّْػػػت ًإذا مى سػػػمؼ اأٍلمػػػة كأئمتيػػػا أىف اٍلمى
يحصػ ؿ كبدنو، كىأىف الٌركح تبقى بعد ميفىارقىة اٍلبػدف منعمػة أىك معذبػة، كىأىنَّيىػا تتصػؿ ًباٍلبػدًف أىٍحيىاننػا كى
قىػاميك  ػة اٍلكيٍبػرىل أيًعيػدىت اأٍلىٍركىاح ًإلىػى األجسػاد، كى َـّ ًإذا كىػافى يىػٍكـ اٍلًقيىامى ا لىوي مىعيىا النَّعيـ أىك اٍلعىذىاب، ث

ارىل مىٍيًو بىيف اٍلميسمميف كىاٍليىييكد كىالنَّصى   (ّ) .مف قيبيكرىـ لرب اٍلعىالميف، كمعاد اأٍلىبدىاف ميتَّفؽ عى

  (ْ) ـ عمى الفبلسفة كالشاذيف في المسألة بكفرىـ إجماعا.حكـ شيخ اإلسبل -ب

بػؿ قػدمكا األدلػة  خيالية مف تمقػاء اليػكل كالػنفس، إف الفبلسفة كغيرىـ اعتمدكا عمى أدلة عقمية، -ج
 .العقمية عمى األدلة الشرعية 

 

 

                                                           

 .ٕٓ-ٔٓ(  انظر: الركحُ)
 (.ُِٗ/ّلة في حكـ أركاح أىؿ الشقاء)رسا ،(  رسائؿ ابف حـز األندلسيِ)
 .ٔٔ(  الركح ّ)
(  انظر: الفتاكل الكبرل البف تيمية، تأليؼ: تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبػد الحمػيـ بػف عبػد السػبلـ بػف عبػد ْ)

ة، ىػ(، نشر: دار الكتػب العمميػِٖٕا بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 
 (.ِّٖ/ْ، )ٔـ، عدد األجزاء: ُٕٖٗ -ىػ َُْٖالطبعة: األكلى، 



 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب 

 ُّٕ 

 الفصؿ الثالث

 :في الفصؿ الثالثدية فكائد عق

يمػػا قكيػػة، ككػػبل منيمػػا يقػػكل بػػاآلخر عبلقت اختبلفيمػػاإف الػػركح كالجسػػد شػػيئاف مختمفػػاف كمػػع  -ُ
كيكممو، كمعيما يستطيع اإلنساف أف يباشر أعمالو كعبادتو، فاألعمػاؿ تحتػاج لمجسػد كلقكتػو، 

 كتتدخؿ الركح لتحسـ األمر ضمف حدكد ا كشرعو، ككذلؾ العبادة .

حالػة أف الركح تنفصؿ عف الجسد بطػرقتيف؛ كىمػا النػـك أك المػكت، كتعػاد الػركح لمجسػد فػي ال -ِ
األكلى، كتمارس حياتيا كما ىي، أما في الحالة الثانية"المكت" ترد في البرزخ كلكف ليس كمػا 

 عيدىا البدف في الحياة الدنيا؛فإما لسؤاؿ، أك ألمر ما ا أعمـ بو.

أف النعػػيـ كالعػػذاب يقػػع عمػػى الػػركح كالجسػػد معػػا، كلكػػف قػػد يقعػػا عمػػى الػػركح فقػػط كلكػػف فػػي  -ّ
الجنػة، ككحالػػة أركاح الشػيداء فػػي الجنػة، كلكػػف  إلػىصػعكد الػػركح  بعػض الحػاالت مثؿ:حالػػة

 .، كالركح معا  ىذا ال يتفؽ مع منكرم كقكع العذاب أك النعيـ عمى البدف

 أف لمركح صفات: فتتصؼ بالخركج كالدخكؿ، كالصعكد كالنزكؿ، كالنعيـ كالعذاب . -ْ

ا أك صػػػػغرىا، كقكتيػػػػا أك أف األركاح تسػػػػتقر بعػػػػد مكتيػػػػا كػػػػبل حسػػػػب إيمانيػػػػا كعمميػػػػا، ككبرىػػػػ -ٓ
 مكات مع أركاح األحياء.ضعفيا، كما أنيا تتبلقى مع بعضيا، أك تتبلقى أركاح األ

أف السؤاؿ يككف لمركح كالجسد معا، كعميو يككف النعيـ كالعذاب، كالكؿ يسأؿ في القبر، سكاء  -ٔ
 كاف مف المؤمنيف أـ مف الكافريف، كاألمـ السابقة كبل عف نبييا.

 .المعتزلة كالفبلسفة البعض مفركا كقكع النعيـ، أك العذاب لمركح كالجسد، ىـ أف الذيف أنك -ٕ

أف مػػذىب سػػمؼ األمػػة كأئمتيػػا أف النعػػيـ كالعػػذاب حػػؽ عمػػى الػػركح كالبػػدف، فػػي البػػرزخ كيػػـك  -ٖ
 القيامة.

 



 صياتالنتائج كالتك  

 ُّٖ 

 الخػػاتمػة

 الخاتمة كالتكصيات

 أكال: الخاتمة:

، كقػػػدرنا عمػػػى التمسػػػؾ بيػػػذا  كلػػػو الحمػػػد أف جعمنػػػا مػػػف المسػػػمميف ، الحمػػػد  رب العػػػالميف     
 خاتـ المرسميف،كعمى آلو كصحبو أجمعيف.كالصبلة كالسبلـ عمى الديف، 

تػػـ ىػػذا البحػػث بتكفيػػؽ مػػف ا سػػبحانو كتعالى،فمػػا كػػاف فيػػو صػػحيحا ؛فيػػك مػػف فضػػؿ ا       
مػا مػػف الشػيطاف، كأسػػألو المغفػرة كالتكبػػ ة ككرمػو،كما كػاف فيػػو مػف نقػػص أك خطػأ؛فيك إمػػا منػي ،كا 

 كالرضا،ثـ القبكؿ ،الميـ آميف.

مف خبلؿ ىذا البحث المتكاضع،كأكضحيا في  إليياتشتمؿ الخاتمة عمى أىـ النتائج التي تكصمت 
 -نقاط كما  يمي :

 القبر أكؿ منازؿ اآلخرة، كىك الحاجز بيف الحياة الدنيا كالحياة اآلخرة. -ُ

 بر.نعيـ القبر كعذابو حؽ،يقع لمف يستحقو سكاء قبر أـ لـ يق -ِ

 إف لكؿ مف النعيـ كالعذاب أسبابو الخاصة، كىذا مف عدؿ ا عز كجؿ. -ّ

 عقيدة أىؿ السنة في نعيـ القبر كعذابو اإليماف بيا دكف الخكض في الكيفية. -ْ

 الذيف أنكركا نعيـ القبر كعذابو ىـ الفبلسفة ،كبعض المعتزلة كالزنادقة. -ٓ

 مبلئكة القبر نكعاف : مبلئكة رحمة، كمبلئكة عذاب. -ٔ

 .ال فرار مف قدر ا إال لقدر جديد منو سبحانو كتعالى -ٕ

 أىمو بالخير، كيتمنى ليـ صبلح األحكاؿ. إلىإف العبد الصالح  المتكفى يدعك  -ٖ

بعػػد فنػػاء ى ببقػػاء الجسػػد سػػميما ك مكػػاف محػػدد لػػو فػػي الجسػػد،يبق الػػركح  جسػػـ خفيػػؼ ال -ٗ
 .الجسد تبقى الركح إما منعمة،أك معذبة

 د بحالتيف : النكـ، أك المكت .الركح تنفصؿ عف الجس -َُ

 إف لمركح  صفات متعددة ؛ فتتصؼ بالخركج كالرجكع،كالصعكد كالنزكؿ،كالنعيـ كالعذاب. -ُُ

لمنفس اإلنسانية ثبلثة صفات : المطمئنة،المكامة، كاألمارة بالسكء، كميا تجتمع في إنساف  -ُِ
 كاحد كلكؿ منيا دكرىا الخاص بيا.

نػو يقػع عمػى الػركح كالجسػد معػا، كىػذا مػا عميػو سػمؼ األصؿ في مسػألة النعػيـ كالعػذاب أ -ُّ
 األمة كأئمتيا .



 صياتالنتائج كالتك  

 ُّٗ 

 الخػػاتمػة

 إف لحديث البراء أىمية كبيرة في إقرار مسألة نعيـ كعذاب القبر،كذلؾ لما يمي :  -ُْ

 تناكؿ الحديث أحكاؿ العباد عند الكفاة مف لحظة النزاع حتى لحظة البعث. - أ

 عمى أرض الكاقع.بيف األحكاؿ التي يككف عمييا العباد مرتبة كما تحدث  - ب

 لـ يترؾ مسألة في الحياة البرزخية  إال كتحدث عنيا كبينيا. - ت

؛ مثػؿ مسػألة النعػيـ بؿ أشار إلييا فقط كضح مسائؿ غيبة لـ ترد في القرآف الكريـ، - ث
 كالعذاب في القبر.

ألنػػو تضػػمف اإليمػػاف بػػاليـك اآلخػػر،كمف  الحػػديث كمػػو مػػرتبط بعقيػػدة اإليمػػاف بػػا؛ - ج
  ر أكؿ منازؿ اآلخرة.المعمـك أف القب

البػػػراء بػػػف عػػػازب فػػػي ركايػػػاتيـ بعػػػض المسػػػائؿ ، كلقػػػد شػػػارؾ بعػػػض الصػػػحابة  - ح
كنعػيـ  كسؤاؿ الممكيف، مف عذاب القبر، االستعاذةمثؿ  الكاردة في حديث البراء 

كعبػػػػد ا بػػػػف  كأنػػػػس ابػػػػف مالػػػػؾ، كأبػػػػك ىريػػػػرة، كعػػػػذاب القبػػػػر، مػػػػنيـ أـ المػػػػؤمنيف،
 .مسعكد، كغيرىـ 

تزيػػد مػػف إيمانػػو كتعمػػؿ عمػػى إصػػبلح أحكالػػو  دة أىميػػة كبيػػرة فػػي حيػػاة المسػػمـ،إف لمعقيػػ -ُٓ
 كثبات دينو بشكؿ خاص. بشكؿ عاـ،

 ال خبلؼ كال تعارض بيف القرآف الكريـ كالسنة النبكية في إقرار مسائؿ العقيدة. -ُٔ

 

 ثانيا: التكصيات :

 عرفو. بصفة اإلسبلـ أف يعمؿ لنصرتو، كأف ال يكتـ عمما اتصؼأكصي كؿ مف  

 كالدارسكف في شرح المسائؿ العقدية لمناس، كتكضيحيا. ،كالدعاة كأف ال يبخؿ الخطباء -ُ

 كأرجك أف يككف بحثي مقدمة لبحكث أخرل مثؿ:

كجمع األحاديث التي تتناكؿ  دراسة المسائؿ العقدية مف خبلؿ األحاديث الشريفة، - أ
 كدراستيا دراسة تحميمية. مسألة كاحدة في كتاب كاحد،

يف ،كالمنكػػػػػػريف لمعقائػػػػػػد كسػػػػػػع البػػػػػػاحثكف فػػػػػػي الػػػػػػرد عمػػػػػػى شػػػػػػبيات المعارضػػػػػػأف يت - ب
 كالرد عمييـ. ،اإلسبلمية



 صياتالنتائج كالتك  

 َُْ 

 الخػػاتمػة

كدحػض  أف يتناكؿ ىذا المكضكع كيتكسع بو مف خبلؿ دراستو دراسة عػرض كنقػد، - ت
 كالرد عمييا بشكؿ مكسع. ،شبيات حكلو

الفػرؽ  البحث في  الغيبيات كربطيػا بػالكاقع المعاصػر، كتنػاكؿ المسػألة الكاحػدة بػيف - ث
 التي تنتسب إلى اإلسبلـ كربطيا بعقيدتيـ.
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 انفهــازس انعامـــت
 
 

 أكال : فيرس اآليات.
 ثانيا: فيرس األحاديث.

 ثالثا: فيرس األعبلـ المترجـ ليـ.
 رابعا: فيرس المصادر كالمراجع.
 خامسا: فيرس المكضكعات .
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 القرآنية أكال : فيػرس اآليات
 

 فحةالص رقميا اآلية
  رةرةػػبقبقللاا

  ُُٖٖ--ٕٕٗٗ--ِِٗٗ  ِِ  ذفك افؽتاب ٓ رْيب ؾقه هًدى فْؾؿّتؼغ           ذفك افؽتاب ٓ رْيب ؾقه هًدى فْؾؿّتؼغ           

--ِِٗٗ    ّّ  اّفذين يْممـون بافغْقب ويؼقؿون افّصالة اّفذين يْممـون بافغْقب ويؼقؿون افّصالة 
  ََٕٕ  

  ِِٗٗ  ْْ واّفذين يْممـون بام أْكزل إفْقك واّفذين يْممـون بام أْكزل إفْقك 

  ِِٗٗ  ٓٓ أوفئك ظذ هًدى مْن رّّبْم أوفئك ظذ هًدى مْن رّّبْم 

 َُّ-ّٔ ِٖ             ـْقف تْؽػرون باَّلل وــْتْم أْمواًتاـْقف تْؽػرون باَّلل وــْتْم أْمواًتا

  ُُُُٖٖ  ََّّ   إِِّني َجاِظٌل ِِف إَْرِض َخؾِقَػةً إِِّني َجاِظٌل ِِف إَْرِض َخؾِقَػةً 

  ّّْْ  ٗٓٗٓ                        رْجًزا من افّسامءرْجًزا من افّسامء

  ْْٕٕ  ُُٕٕٕٕ  َوَفؽِنه اْفِزه َمْن آَمَن بِاَّللهِ ََوَفؽِنه اْفِزه َمْن آَمَن بِاَّللهِ َ

 ّّ ُٕٗ           وتزّودوا ؾنّن خْر افّزاد افّتْؼوى

ْل كِْعَؿَة اَّلل من َبْعِد ما جاءته ْل كِْعَؿَة اَّلل من َبْعِد ما جاءتهوَمْن ُيَبدي   ٗٗ  ُُُُِِ      وَمْن ُيَبدي

  ُُُُِِ  ِِْْٕٕ   إِنه اَّللهَ اْصَطَػاُه َظَؾْقُؽْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِِف اْفِعْؾمِ إِنه اَّللهَ اْصَطَػاُه َظَؾْقُؽْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِِف اْفِعْؾمِ 

ّٓ بنذكه  ّٓ بنذكه من ذا افذي يشػع ظـْده إ   ٕٕٓٓ  ِِٓٓٓٓ                   من ذا افذي يشػع ظـْده إ

ُتبِِه َوُرُشؾِهِ  ـُ لٌّ آَمَن بِاَّللهِ َوَمالِئَؽتِِه َو ُتبِِه َوُرُشؾِهِ ـُ ـُ لٌّ آَمَن بِاَّللهِ َوَمالِئَؽتِِه َو   ْْٕٕ  ِِٖٖٓٓ     ـُ

ُشوُل باَِم ُأْكِزَل إَِفْقِه  ُشوُل باَِم ُأْكِزَل إَِفْقِه آَمَن افره ِه           آَمَن افره ِه           ِمْن َربي   ِمْن َربي

             

ِِٖٖٓٓ  ٕٕٓٓ  

  آؿ عمرافآؿ عمراف
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 فحةالص رقميا اآلية
  ِِّّ  ُُٗٔٗٔ           وٓ حْتسبّن اّفذين ؿتؾوا ِف شبقل اَّللّ أْمواتاً وٓ حْتسبّن اّفذين ؿتؾوا ِف شبقل اَّللّ أْمواتاً 

  النساءالنساء
  ّّْْ  ََُُِِ         وإذا ــْت ؾقفْم ؾلؿْؿت هلم افّصالة وإذا ــْت ؾقفْم ؾلؿْؿت هلم افّصالة 

 ْْ ّٕ .            اّفذين يْبخؾون ويْلمرون افـّاساّفذين يْبخؾون ويْلمرون افـّاس

 ْْ ّٗ  ومْن يْؼتْل مْممـًا متعّؿًداومْن يْؼتْل مْممـًا متعّؿًدا 

  ْْٖٖ  ُُّّٔٔ             َوَمْن َيْؽُػْر بِاَّللهِ َوَماَلِئَؽتِِه َوَمْن َيْؽُػْر بِاَّللهِ َوَماَلِئَؽتِِه 

  ََُُّّ  ُُُُٕٕ إِكهاَم ادَِْسقُح ِظقَسى اْبُن َمْرَيَم َرُشوُل إِكهاَم ادَِْسقُح ِظقَسى اْبُن َمْرَيَم َرُشوُل 

ُشوَل  ُشوَل َوَمْن ُيطِِع اَّللَ َوافره   ََُُُُ  ٗٔٗٔ  َوَمْن ُيطِِع اَّللَ َوافره

 المائدة
َؼْوا   َُ ٓٔ               َوَفْو َأنه َأْهَل اْفؽَِتاِب آَمـُوا َواته

ْر كِْعَؿتِي َظَؾْقَك إِ إِ  ـُ ْر كِْعَؿتِي َظَؾْقَك ْذ َؿاَل اَّللهُ َيا ِظقَسى اْبَن َمْرَيَم اْذ ـُ   ََُُِِ  ََُُُُ   ْذ َؿاَل اَّللهُ َيا ِظقَسى اْبَن َمْرَيَم اْذ

 األنعاـ

ُضونَ  ْتُه ُرُشُؾـَا َوُهْم َٓ ُيَػري ُضونَ َتَوؾه ْتُه ُرُشُؾـَا َوُهْم َٓ ُيَػري --ُُُُْْ--ََُُٔٔ  ُُٔٔ      َتَوؾه
ُُِِٕٕ  

--ِِٗٗ--ّّٖٖ--ْْٔٔ  ّّٗٗ              وفْو ترى إذ افّظادون ِف ؽؿرات ادْْوت وفْو ترى إذ افّظادون ِف ؽؿرات ادْْوت 
ََُُٔٔ--ُُُُْْ  

  ْْٕٕ  ْْٗٗ خؾْؼـاـْم أّول مّرٍة      خؾْؼـاـْم أّول مّرٍة      جْئتؿوكا ؾرادى ـام جْئتؿوكا ؾرادى ـام   وفؼدْ وفؼدْ 

 ِٓ ُٖٓ            يْوم يْليت بْعض آيات رّبك ٓ يـْػع كْػًسا يْوم يْليت بْعض آيات رّبك ٓ يـْػع كْػًسا  

  ٕٕٔٔ  ُُٖٖ                      ُويْرِشل ظؾقؽْم َحَػَظةً ُويْرِشل ظؾقؽْم َحَػَظةً 

ٍة ِِف إَْرِض  ٍة ِِف إَْرِض َوَما ِمْن َدابه   ُُِِِِ  ّّٖٖ َوَما ِمْن َدابه
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 األعراؼ

 
ِ
اَمء -ٖٓ-ُِّ-ّ َْ          َٓ ُتَػتهُح هَلُْم َأْبَواُب افسه

ّٗ 
  ُُّّ  ُُٔٓٔٓ            ورْْحتي وشعْت ـّل يشءورْْحتي وشعْت ـّل يشء

 ّْ ُّْ فئْن ـشْػت ظـّا افّرْجز فـْممـّن فكفئْن ـشْػت ظـّا افّرْجز فـْممـّن فك

ََذ َؿْوُم ُموَشى ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحؾِقيِفْم ِظْجال  ََذ َؿْوُم ُموَشى ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحؾِقيِفْم ِظْجال َواَّته   ُُُُّّ  ُُْْٖٖ َواَّته

ْم ُثمه  ـُ ْرَكا ْم ُثمه َصوه ـُ ْم ُثمه َوَفَؼْد َخَؾْؼـَا ـُ ْرَكا ْم ُثمه َصوه ـُ   ُُُُٕٕ  ُُُُ َوَفَؼْد َخَؾْؼـَا

َتُفْم   َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمنْ َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمنْ  يه َتُفْم َبـِي َآَدَم ِمْن ُطُفوِرِهْم ُذري يه   ُُُُٕٕ  ُُِِٕٕ َبـِي َآَدَم ِمْن ُطُفوِرِهْم ُذري

  األنفاؿاألنفاؿ
  ّّٖٖ  ََٓٓ   وفْو ترى إْذ يتوَّف اّفذين ـػرواْ وفْو ترى إْذ يتوَّف اّفذين ـػرواْ 

  ََُُِِ  ْْٔٔ   َوٓ َتـاَزُظوا َؾَتْػَشُؾوا َوَتْذَهَب ِرحُيُؽمْ َوٓ َتـاَزُظوا َؾَتْػَشُؾوا َوَتْذَهَب ِرحُيُؽمْ 

  التكبةالتكبة
َٓ ُتَصلي َظَذ َأَحٍد ِمـُْفْم َماَت  َٓ ُتَصلي َظَذ َأَحٍد ِمـُْفْم َماَت َو   ُُْْ  ْْٖٖ             َو

  ْْٖٖ  ََُُُُ            ّم يرّدون إػ ظذاٍب ظظقمٍ ّم يرّدون إػ ظذاٍب ظظقمٍ شـعّذّبم ّمّرتْغ ثشـعّذّبم ّمّرتْغ ث

 يكنس
 َُ-ٗ ٗ                ِِف َجـهاِت افـهِعقمِ 

اِِلَاِت  ِذيَن آَمـُوا َوَظِؿُؾوا افصه  َُ ٗ إِنه افه

  يكسؼيكسؼ
  ِِْْ  ََُُٕٕ             أؾلمـوْا أن تْلتقفْم ؽاصقٌة ّمْن ظذاب اَّللّأؾلمـوْا أن تْلتقفْم ؽاصقٌة ّمْن ظذاب اَّللّ

اَرٌة بِا َمه َٕ اَرٌة بِاإِنه افـهْػَس  َمه َٕ  إِنه افـهْػَس 
ِ
وء  فسُّ
ِ
وء   ََُُٖٖ  ّّٓٓ  فسُّ
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  الرعدالرعد

لي َباٍب  ـُ لي َباٍب َواداَْلِئَؽُة َيْدُخُؾوَن َظَؾْقِفْم ِمْن  ـُ   ّّٖٖ  ِِّّ    َواداَْلِئَؽُة َيْدُخُؾوَن َظَؾْقِفْم ِمْن 

 إبراىيـ
ِذيَن آَمـُوا بِاْفَؼْوِل افثهابِِت  -ِٓ-ِِ-ِ ِٕ      ُيَثبيُت اَّللهُ افه

ْٗ-َٓ-ٕٕ-
ْٖ-ُِِ 

 الحجر

 ْْ َٓ                     وأّن ظذايب هو افعذاب إفقموأّن ظذايب هو افعذاب إفقم

ْيُتُه َوَكَػْخُت ؾِقِه ِمْن ُروِحيؾَ ؾَ  ْيُتُه َوَكَػْخُت ؾِقِه ِمْن ُروِحينَِذا َشوه   ََُُُُ  ِِٗٗ   نَِذا َشوه

  ُُِِِِ  ِِٗٗ   َؾَوَربيَك َفـَْسَلَفـهُفْم َأْْجَِعغَ َؾَوَربيَك َفـَْسَلَفـهُفْم َأْْجَِعغَ 

اُكوا َيْعَؿُؾونَ  ـَ اُكوا َيْعَؿُؾونَ َظامه  ـَ   ُُِِِِ  ّّٗٗ  َظامه 

  النحؿالنحؿ
اُهُم اداَْلِئَؽُة َضقيبَِغ  ِذيَن َتَتَوؾه اُهُم اداَْلِئَؽُة َضقيبَِغ افه ِذيَن َتَتَوؾه   ِِٗٗ--ُُٗٗ--ٕٖٕٖ  ِِّّ                افه

َفُه ُروُح اْفؼُ  َفُه ُروُح اْفؼُ ُؿْل َكزه   ََُُّّ  ََُُِِ  ُدِس ِمْن َربيَك بِاِْلَقي ُدِس ِمْن َربيَك بِاِْلَقي ُؿْل َكزه

  اإلسراءاإلسراء
  ّّْْ  ََُُ .           وأّن اّفذين ٓ يْممـون بأخرةوأّن اّفذين ٓ يْممـون بأخرة

ُهْم َيْوَم اْفِؼَقاَمِة َظَذ ُوُجوِهِفْم  ُهْم َيْوَم اْفِؼَقاَمِة َظَذ ُوُجوِهِفْم َوَكْحُؼُ   ٔٗٔٗ  ٕٕٗٗ            َوَكْحُؼُ

ن اْفِعْؾِم إِٓه َؿؾِقالً  ن اْفِعْؾِم إِٓه َؿؾِقالً َوَما ُأوتِقُتم مي --ََُُٓٓ--ََُُّّ  ٖٖٓٓ   َوَما ُأوتِقُتم مي
ُُُُٓٓ  

  الكيؼالكيؼ
  ّّٖٖ  ٖٖٖٖ           وظؿل صاِلًا ؾؾه جزاًء اِْلْسـىوظؿل صاِلًا ؾؾه جزاًء اِْلْسـى  وأّما مْن آمنوأّما مْن آمن
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 مريـ

 ّّ ِٕ ثّم كـّجي اّفذين اّتؼْوا 

ْْحَِن َوْؾًدا             ْْحَِن َوْؾًدا            َيْوَم َكْحُؼُ ادُْتهِؼَغ إَِػ افره   ٔٗٔٗ  ٖٖٓٓ  َيْوَم َكْحُؼُ ادُْتهِؼَغ إَِػ افره

  ٔٗٔٗ  ٖٖٔٔ             َوَكُسوُق ادُْْجِرِمَغ إَِػ َجَفـهَم ِوْرًداَوَكُسوُق ادُْْجِرِمَغ إَِػ َجَفـهَم ِوْرًدا

  طوطو
  ُُٕٕ  ََْْ                   َوَؾَتـهاَك ُؾُتوكاً َوَؾَتـهاَك ُؾُتوكاً 

ري ـْ ريومْن أْظرض ظن ذ ـْ   ََٓٓ  ُُِِْْ ومْن أْظرض ظن ذ

 ُُّ  ٖٖ   َؾَلْخَرَج هَلُْم ِظْجاًل َجَسًدا َفُه ُخَواٌر َؾَلْخَرَج هَلُْم ِظْجاًل َجَسًدا َفُه ُخَواٌر  

  األنبياءاألنبياء
  ََٖٖ  ِِٖٖ .                  َيْعَؾُم َما َبْغَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْؾَػُفمْ َيْعَؾُم َما َبْغَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْؾَػُفمْ 

اُهُم ادَ  َزُ َوَتَتَؾؼه ـْ ُزُُنُُم افَػَزُع إَ اُهُم ادَ َٓ حَيْ َزُ َوَتَتَؾؼه ـْ ُزُُنُُم افَػَزُع إَ   ِِٗٗ  ََُُّّ              اَلِئَؽُة اَلِئَؽُة َٓ حَيْ

ْْحَُن َوَفًدا  ََذ افره ْْحَُن َوَفًدا َوَؿاُفوا اَّته ََذ افره   ٖٖٗٗ  ِِٔٔ  َوَؿاُفوا اَّته

  ُُُُّّ  ٕٕ  َوَما َأْرَشْؾـَا َؿْبَؾَك إِٓ ِرَجآ ُكوِحي إَِفْقِفْم  َوَما َأْرَشْؾـَا َؿْبَؾَك إِٓ ِرَجآ ُكوِحي إَِفْقِفْم  

ُؾوَن افطهَعاَم  ـُ ُؾوَن افطهَعاَم َوَما َجَعْؾـَاُهْم َجَسًدا ٓ َيْل ـُ   ُُُُّّ  ٖٖ َوَما َجَعْؾـَاُهْم َجَسًدا ٓ َيْل

 ِ ٓه َرْْحًَة فِْؾَعادَ ِ َوَما َأْرَشْؾـَاَك إِ ٓه َرْْحًَة فِْؾَعادَ   ُُُُِِ  ََُُٕٕ  غَ غَ َوَما َأْرَشْؾـَاَك إِ

  الحجالحج
ـَِغ بِهِ  ـَِغ بِهِ ُحـََػاَء َّللِهِ َؽْرَ ُمْؼِ   ّّ  ُُّّ          ُحـََػاَء َّللِهِ َؽْرَ ُمْؼِ

 ٗ ٔٓ                    َجـهاِت افـهِعقمِ  

ُؽُم َبْقـَُفْم    َُ ٔٓ             ادُْْؾُك َيْوَمِئٍذ َّللِهِ حَيْ
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َٓ َرْيَب ؾِقَفا  اَظَة َآتَِقٌة  َٓ َرْيَب ؾِقَفا َوَأنه افسه اَظَة َآتَِقٌة    ُُْْ  ٕٕ                 َوَأنه افسه

  المؤمنكفالمؤمنكف
  ِِٓٓ--ُُٓٓ  ٗٗٗٗ             حّتى إذا جاء أحدهم ادْْوت حّتى إذا جاء أحدهم ادْْوت 

  ُُٓٓ  ََََُُ                   ومن ورائفم بْرزٌخ إػ يْوم يْبعثونومن ورائفم بْرزٌخ إػ يْوم يْبعثون

 الشعراء
 َُ ٖٓ            َواْجَعْؾـِي ِمْن َوَرَثِة َجـهِة افـهِعقمِ 

وُح  وُح َكَزَل بِِه افرُّ َِمُغ  َظَذ َؿْؾبَِك   َكَزَل بِِه افرُّ ْٕ َِمُغ  َظَذ َؿْؾبَِك ا ْٕ   ََُُّّ  ُُّّٗٗ   ا

  القصصالقصص
ٓه َوْجَفهُ   َهافٌِك إِ

ٍ
ء لُّ يَشْ ٓه َوْجَفهُ ـُ  َهافٌِك إِ
ٍ
ء لُّ يَشْ   ََُُِِ--ُُ  ٖٖٖٖ  ـُ

 العنكبكت
 ّْ ّْ            رْجًزا من افّسامءرْجًزا من افّسامء

لُّ َكْػٍس َذاِئَؼُة ادَْْوِت ُثمه إَِفْقـَا ُتْرَجُعون لُّ َكْػٍس َذاِئَؼُة ادَْْوِت ُثمه إَِفْقـَا ُتْرَجُعونـُ   ُُُُٗٗ  ٕٕٓٓ    ـُ

  لقمافلقماف
اَظةِ  اَظةِ إِنه اَّللَ ِظـَْدُه ِظْؾُم افسه   ََُُُُ  ِِْْ   إِنه اَّللَ ِظـَْدُه ِظْؾُم افسه

  سبأسبأ
َع َظْن ُؿُؾو َع َظْن ُؿُؾوَحتهى إَِذا ُؾزي   ّّٖٖ  ِِّّ                              ِّبِْم ِّبِْم َحتهى إَِذا ُؾزي

  فاطرفاطر
َٓ إَْمَواُت  َٓ إَْمَواُت َوَما َيْسَتِوي إَْحَقاُء َو   ُُْْ  ِِِِ          َوَما َيْسَتِوي إَْحَقاُء َو

َْرضِ  ْٕ اَمَواِت َوا َْرضِ اِْلَْؿُد َّللِهِ َؾاضِِر افسه ْٕ اَمَواِت َوا        اِْلَْؿُد َّللِهِ َؾاضِِر افسه

               
ُُ  ّّٖٖ  
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  يسيس

--ٕٕٕٕ--ِِٔٔ--ِِِِ  ِِٔٔ ؿقل اْدخل اجلـّة ؿقل اْدخل اجلـّة 
ٖٕٖٕ  

  ٔٓٔٓ  ِِٓٓ              مْن مْرؿدكامْن مْرؿدكاؿافوا يا وْيؾـا مْن بعثـا ؿافوا يا وْيؾـا مْن بعثـا 

 الصافات
 َُ ّْ ِِف َجـهاِت افـهِعقِم                  

  صص
ْرِشقيِه َجَسًدا  ـُ ْرِشقيِه َجَسًدا َوَفَؼْد َؾَتـها ُشَؾْقاَمَن َوَأْفَؼْقـَا َظَذ  ـُ   ُُُُّّ  ّّْْ َوَفَؼْد َؾَتـها ُشَؾْقاَمَن َوَأْفَؼْقـَا َظَذ 

ْيُتُه َوَكَػْخُت ؾِقِه ِمْن ُروِحي     ْيُتُه َوَكَػْخُت ؾِقِه ِمْن ُروِحي    َؾنَِذا َشوه   ُُُُٖٖ  ُُٕٕ َؾنَِذا َشوه

ؾُُّفْم َأْْجَُعونَ َؾَسَجَد اداََلِئَؽُة َؾَسَجَد اداََلِئَؽُة  ؾُُّفْم َأْْجَُعونَ ـُ   ُُُُٖٖ  ِِٕٕ .ـُ

  الزمرالزمر
ْكػس حغ مْوهتا                 ْٕ ْكػس حغ مْوهتا                اَّللّ يتوَّف ا ْٕ --ََُُٓٓ--ٓٔٓٔ--ْْٔٔ  ِِْْ  اَّللّ يتوَّف ا

ُُُُُُ--ُُُُٖٖ  
َػُروا إَِػ َجَفـهَم ُزَمرًا  ـَ ِذيَن  َػُروا إَِػ َجَفـهَم ُزَمرًا َوِشقَق افه ـَ ِذيَن    ٔٗٔٗ--ْْٗٗ  ُُٕٕ               َوِشقَق افه

--ٔٗٔٗ--ٓٗٓٗ--ْْٗٗ  ِِٕٕ             ِؿقَل اْدُخُؾوا َأْبَواَب َجَفـهَم َخافِِدينَ ِؿقَل اْدُخُؾوا َأْبَواَب َجَفـهَم َخافِِدينَ 
ََُُٔٔ  

  غافرغافر
 رْْحًة وظْؾامً 

ٍ
 رْْحًة وظْؾامً رّبـا وشْعت ــّل يْشء
ٍ
    ٕٕ  رّبـا وشْعت ــّل يْشء

  ِِٓٓ  ٖٖٓٓ          ؾؾْم يك يـْػعفْم إيامُنْم دّا رأْوا بْلشـاؾؾْم يك يـْػعفْم إيامُنْم دّا رأْوا بْلشـا

--ٔٓٔٓ--ّّٓٓ--ِِٓٓ  ْْٔٔ                 ؾوؿاه اَّللّ شّقئات ما مؽروا  ؾوؿاه اَّللّ شّقئات ما مؽروا  
ٓٗٓٗ  
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ا اافـّار يْعرضون ظؾْقفا ؽدوًّ   ِِٓٓ  ْْٔٔ            وظشقًّا وظشقًّا   افـّار يْعرضون ظؾْقفا ؽدوًّ

  ََُُِِ--ّّٔٔ  ُُُُ            ْحقْقتـا اْثـتْغ ْحقْقتـا اْثـتْغ رّبـا أمّتـا اْثـتْغ وأرّبـا أمّتـا اْثـتْغ وأ

  ََٕٕ  ْْٖٖ            ؾؾاّم رأْوا بْلشـا ؿافوا آمـّا باَّلل وْحدهؾؾاّم رأْوا بْلشـا ؿافوا آمـّا باَّلل وْحده

  فصمتفصمت
  ٕٖٕٖ--ِِٔٔ--ِِِِ  ََّّ            إّن اّفذين ؿافوا رّبـا اَّلل ثّم اْشتؼامواإّن اّفذين ؿافوا رّبـا اَّلل ثّم اْشتؼاموا

  الشكرلالشكرل
نْ  َذفَِك َأْوَحْقـَا إَِفْقَك ُروحًا مي ـَ نْ َو َذفَِك َأْوَحْقـَا إَِفْقَك ُروحًا مي ـَ   ََُُِِ  ِِٓٓ   َأْمِرَكاَأْمِرَكا  َو

  الدخافالدخاف
وػ              ٓٓ ْٕ ّٓ ادْْوتة ا وػ            يذوؿون ؾقفا ادْْوت إ ْٕ ّٓ ادْْوتة ا   ْْٔٔ  ٔٓٔٓ يذوؿون ؾقفا ادْْوت إ

  الجاثيةالجاثية
  ُُْْ  ُُِِ             أْم حسب اّفذين اْجسحوْا افّسّقئات أْم حسب اّفذين اْجسحوْا افّسّقئات 

  ْْْْ  ُُُُ .              هذا هًدى واّفذين ـػروا بآيات رّّبمْ هذا هًدى واّفذين ـػروا بآيات رّّبمْ 

 الطكر
 ٓٔ ْٕ وإّن فّؾذين طؾؿوا ظذاًبا دون ذفك             

اَيْوَم ُيَدظُّ َيْوَم ُيَدظُّ  اوَن إَِػ َكاِر َجَفـهَم َدظًّ   ٓٗٓٗ  ُُّّ                     وَن إَِػ َكاِر َجَفـهَم َدظًّ

  النجـالنجـ
ٓه َوْحٌي ُيوَحى ٓه َوْحٌي ُيوَحىإِْن ُهَو إِ   ََُُّّ  ْْ   إِْن ُهَو إِ

  الرحمفالرحمف
لُّ َمْن َظَؾْقَفا َؾاٍن   لُّ َمْن َظَؾْقَفا َؾاٍن  ـُ   ََُُِِ--ُُ  ِِٔٔ  ـُ

َراِم    ـْ َراِم َوَيْبَؼى َوْجُه َربيَك ُذو اجلَاَلِل َواإِل ـْ   ََُُِِ--ُُ  ِِٕٕ  َوَيْبَؼى َوْجُه َربيَك ُذو اجلَاَلِل َواإِل
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  القمرالقمر

ًعا َأْبَصاُرُهْم ََيْرُ  ًعا َأْبَصاُرُهْم ََيْرُ ُخشه   ُُْْ  ٕٕ  ُجوَن ِمَن إَْجَداِث              ُجوَن ِمَن إَْجَداِث              ُخشه

 الكاقعة
 َُ ُِ ِِف َجـهاِت افـهِعقِم               

 ُِ-َِ ٖٗ               ؾرْوٌح ورحْياٌن وجـّت كِعقمٍ 

  الحديدالحديد
  ْْْْ  ََِِ                   اْظؾؿوا أّكام اِلقاة افّدْكقا فعٌب وهلٌْو اْظؾؿوا أّكام اِلقاة افّدْكقا فعٌب وهلٌْو 

  المجادلةالمجادلة
َتَب   ُأْوَفِئَك ُأْوَفِئَك  َتَب ـَ ـْهُ ـَ َدُهم بُِروٍح مي ياَمَن َوَأيه ـْهُ ِِف ُؿُؾوِّبُِم اإْلِ َدُهم بُِروٍح مي ياَمَن َوَأيه   ََُُِِ  ِِِِ   ِِف ُؿُؾوِّبُِم اإْلِ

  الحشرالحشر
  ْْْْ  ُُّّ  وفْوٓ أْن ـتب اَّلل ظؾْقفم اجلالء             وفْوٓ أْن ـتب اَّلل ظؾْقفم اجلالء             

  ْْْْ  ُُٓٓ  ـؿثل اّفذين مْن ؿْبؾفمْ ـؿثل اّفذين مْن ؿْبؾفمْ 

  الممتحنةالممتحنة
ْوا َؿْوًما َٓ َتَتَوفه ِذيَن َآَمـُوا  َا افه ْوا َؿْوًماَيا َأهيُّ َٓ َتَتَوفه ِذيَن َآَمـُوا  َا افه   ُُْْ  ُُّّ َيا َأهيُّ

  المنافقيفالمنافقيف
  ُُُُِِ  ْْ ْيَتُفْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُفْم ْيَتُفْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُفْم َوإَِذا َرأَ َوإَِذا َرأَ 

  التحريـالتحريـ
  ٗٔٗٔ  ٔٔ              ؿوا أْكػسؽْم وأْهؾقؽْم كاراؿوا أْكػسؽْم وأْهؾقؽْم كارا

  ٖٖٗٗ--ََٖٖ  ٔٔ                      ٓ َيْعُصوَن اَّللهَ َما َأَمَرُهْم ٓ َيْعُصوَن اَّللهَ َما َأَمَرُهْم 

  ََُُّّ  ُُِِ  َؾـََػْخـَا ؾِقِه ِمْن ُروِحـَا َؾـََػْخـَا ؾِقِه ِمْن ُروِحـَا 
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 الممؾ

 ّٓ ُ تبارؾ اٌلذم بيده اٍلمٍمؾ              
 القمـ

ِْم َجـهاِت افـهِعقِم               َُ ّْ إِنه فِْؾُؿتهِؼَغ ِظـَْد َرّبي

ز ـْ زـذفك افعذاب وفعذاب أخرة أ ـْ   ْْْْ  ّّّّ              ـذفك افعذاب وفعذاب أخرة أ

 الحاقة
 ّْ ٓ              ؾلّما ثؿود ؾلْهؾؽوا بافّطاؽقةؾلّما ثؿود ؾلْهؾؽوا بافّطاؽقة  

  المعارجالمعارج
           شلل شائٌل بعذاٍب واؿعٍ شلل شائٌل بعذاٍب واؿعٍ 

 

ُُ  ْْْْ  

 المدثر

ٓه ُهَو  َك إِ ٓه ُهَو َوَما َيْعَؾُم ُجـُوَد َربي َك إِ  ّٖ-ٕٕ ُّ               َوَما َيْعَؾُم ُجـُوَد َربي

  اإلنسافاإلنساف
ْهِر   ْهِر  َهْل َأَتى َظَذ اإِلْكَساِن ِحٌغ ِمَن افده   ُُُُٖٖ  ُُ َهْل َأَتى َظَذ اإِلْكَساِن ِحٌغ ِمَن افده

  النبأالنبأ
وُح  وُح َيْوَم َيُؼوُم افرُّ   ََُُّّ  ّّٖٖ َواداََْلِئَؽُة َصّػًا َواداََْلِئَؽُة َصّػًا   َيْوَم َيُؼوُم افرُّ

  عبسعبس
ُه           ُه          ُثمه َأَماَتُه َؾَلْؿَزَ  ُْ ُِ  ُثمه َأَماَتُه َؾَلْؿَزَ

 فطاراإلن

 ُْ ْ  َوإَذا افُؼُبوُر ُبْعثَِرْت             َوإَذا افُؼُبوُر ُبْعثَِرْت             

اتِبَِغ  ـَ اتِبَِغ َوإِنه َظَؾْقُؽْم َِلَاؾِِظَغ ـَِراًما  ـَ   ٕٕٔٔ  ََُُ               َوإِنه َظَؾْقُؽْم َِلَاؾِِظَغ ـَِراًما 
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 فحةالص رقميا اآلية
 المطففيف

 ِ ُٗ َوَما َأْدَراَك َما ِظؾيقُّوَن    
 ِ َِ      ـَِتاٌب َمْرُؿوٌم 

ُبوَن            ِ ُِ َيْشَفُدُه ادَُْؼره
َة افـهِعقِم           َتعْ   َُ ِْ ِرُف ِِف ُوُجوِهِفْم َكْْضَ

 االنشقاؽ
هْم بعذاٍب أفقمٍ   هْم بعذاٍب أفقمٍ ؾبّؼْ  ْْ ِْ .                 ؾبّؼْ

  البركجالبركج
  ْْْْ  ََُُ            إّن اّفذين ؾتـوا ادْممـغ إّن اّفذين ؾتـوا ادْممـغ 

  الفجرالفجر
--ِِْْ--ُُِِ  ِِٕٕ يا أّيتفا افـّْػس ادْْطؿِئـّة            يا أّيتفا افـّْػس ادْْطؿِئـّة            

ََُُٔٔ--ََُُٕٕ  
--ََُُٔٔ--ِِْْ--ُُِِ  ِِٖٖ ِك راِضقًة مْرِضّقًة           ِك راِضقًة مْرِضّقًة           اْرِجِعي إِػ ربي اْرِجِعي إِػ ربي 

ََُُٕٕ--ُُُُْْ  
  ُُِِ  ِِٗٗ ؾاْدخِع ِِف ِظباِدي           ؾاْدخِع ِِف ِظباِدي           

  ُُِِ  ََّّ             واْدخِع جـّتِيواْدخِع جـّتِي    
  التكاثرالتكاثر

  ٗٗ  ٖٖ             ُثمه َفُتْسَلُفنه َيْوَمِئٍذ َظْن افـهِعقمِ ُثمه َفُتْسَلُفنه َيْوَمِئٍذ َظْن افـهِعقمِ 
  الفمؽالفمؽ

  ٓٓ  ُُ              ُؿْل َأُظوُذ بَِربي اْفَػَؾِق ُؿْل َأُظوُذ بَِربي اْفَػَؾِق 
  الناسالناس

  ٓٓ  ُُ              افـهاسِ افـهاسِ  ُؿْل َأُظوُذ بَِربي ُؿْل َأُظوُذ بَِربي 
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 اديثػرس األحػثانيا: في

 الصفحة األحاديث

 ُٓ أتدركف ما المعيشة الضنؾ

 ٕ-ٔ إذا تشيد أحدكـ فميستعذ با مف أربع

ًئكىةي الرٍَّحمىةً  ًضرى اٍلميٍؤًمفي أىتىٍتوي مىبلى  ٔٗ-ٖٖ ًإذىا حي

 ُِٔ مكاف أسكداف أزرقافإذا قبر الميت أتاه م

مىكىافً  ـٍ أىتىاهي مى ديكي  ٕٕ-ُُ ًإذىا قيًبرى اٍلمىيّْتي أك قىاؿى أىحى

 ِٕ إذا مات الميت عرض عميو مقعده

نَّدىةه  نيكده ميجى  َُْ األىٍركىاحي جي

-ُٗ-ٖٕ-ْٓ-ْٓ-ُ استعيذكا با مف عذاب القبر
ّٗ-ْٗ-ُُّ-ُِِ-

ُِٔ-ُِٕ-ُِٗ 

 ُٔ أعكذ بؾ مف فتنة القبر

 ٖٔ-ْٔ أىٍكثىري عىذىاًب اٍلقىٍبًر ًمفى اٍلبىٍكؿً 

 ٕٔ أىٍكًرميكا الكراـ الكاتبيف

ٍضرو   َُٗ ًإفَّ أىٍركىاحى الشُّيىدىاًء ًفي طىٍيرو خي

ٍؤًمًنيفى لىتىٍمتىًقيىافً   َُِ ًإفَّ أىٍركىاحى اٍلمي

 َُٔ إف الركح إذا قبض تبعو البصر

ابىيىا ٍيبىرى  ًإفَّ الشٍَّممىةى الًَّتي أىصى  َُٗ يىٍكـى خى

 ّْ إف العبد إذا كضع في قبره

 ُٓ إف القبر أكؿ  منازؿ اآلخرة

 َُٔ إف ا إذا قبض أركاحكـ كردىا إليكـ حيف شاء

 ٗٔ إٌف ا يزيد اٍلكافر عذابنا
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 الصفحة األحاديث

 َُْ-ٖٖ إف المؤمف إذا قبض أتتو مبلئكة الرحمة

 ِْ إف المبلئكة تسأؿ العبد المؤمف في قبره

مىؽى المَّوي اٍلقىمىـى  ًإفَّ  ؿى مىا خى  ٖٗ أىكَّ

 ّٓ إف سكرة ثبلثيف آية شفعت في صاحبيا

نَّةً  مىى بىاًب اٍلجى ـٍ ميٍحتىبىسه عى اًحبىكي  َُٗ ًإفَّ صى

 ُٕ إف لمقبر ضغطة

 ِٕ إف مما يمحؽ المؤمف مف حسناتو بعد مكتو

 ُٔ إنما القبر ركضة مف رياض الجنة

 ٖٔ-ْٔ اف في كبيرو إٌنيما يعٌذباف، كما يعٌذب

 ٖٓ مف الخيبلء بينما رجؿ يجر إزاره

 ّْ تٍأتياف كأٌنيما غيابتاف كبٍينيما شٍرؽه 

ا ـٌ يٍفسح لو في قٍبره سٍبعكف ذراعن  ِٔ ث

 ُّ جعؿ ا الرحمة مائة جزء

ًمقىًت اٍلمىبلىًئكىةي ًمٍف نيكرو   ٕٓ خي

 ّٓ رباط يكـ كليمة خير مف صياـ

 َُْ الريح مف ركح ا

 ّٔ الٌشيداء خٍمسةه 

ًئكىةي الرٍَّحمىةً  مىٍت ًفيًو مىبلى  ٖٗ-ٖٕ فىاٍختىصى

اًلحي أيٍجًمسى  ؿي الصَّ  ُُ فىًإذىا كىافى الرَّجي

 ُٕ فىأىمَّا ًفٍتنىةي اٍلقىٍبًر فىًبي تيٍفتىنيكفى 

: فىييٍكتىبي ًرٍزقيوي   ُُٖ-َُْ فىييٍؤمىري ًبأىٍربىًع كىًممىاتو
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 الصفحة األحاديث

 ٖٕ قتؿ تسعة كتسعيف كاف في بني إسرائيؿ رجؿ

 ّٔ كفى ببارقة الٌسيكؼ عمى رٍأسو

 ّٓ كٌؿ مٌيتو يٍختـ عمى عممو

 ّٓ لمشييد عند ا ست خصاؿ

 ُّ لما خمؽ ا الخمؽ

 َُٗ المَّييَـّ الرًَّفيؽى األىٍعمىى

 ْٓ-ْٓ الٌميـٌ إٌني أعكذ بؾ مٍف عذاب القٍبر

 ْٓ الٌميـٌ إٌني أعكذ بؾ مٍف عذاب جيٌنـ

 ُِّ لميـ قو عذاب النارا

 ّْ-ُٕ-ُٓ لك أكثرتـ ذكر ىاذـ المذات فإنو يشغمكـ

 َٕ-ْٓ لكال أال تدافنكا

 ُٓ ما رأيت منظرا قط إال كالقبر

 ّٔ ما مٍف مٍسمـو يمكت يٍكـ اٍلجمعة

 ْٓ متى دفف صاحب ىذا القبر

 ُِ مٍف أحٌب ًلقاء الٌمًو أحٌب الٌمو ًلقاءه

ـٍ يع  ّٓ ٌذبٍ مٍف قتمو بٍطنو ل

 ّٔ مف مات ليمة الجمعة

 ٖٔ الميت  يعذب  في قبره

 ِْ الميت تحضره المبلئكة

 ُٔ نعـ عذاب القبر حؽ

 ْٓ ىٍؿ رأل أحده مٍنكـٍ رٍؤيا قٍمنا
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 الصفحة األحاديث

 ٖٓ كأما الكافر أك المنافؽ فيقكؿ

ًة لىيىا سىٍبعيكفى أىٍلؼى  ـى يىٍكـى اٍلًقيىامى يىنَّ  ٓٗ ييٍؤتىى ًبجى

 ِٓ ثه فيٍرجع اٍثنافيٍتبع اٍلمٌيت ثبل

 
 
 



  

 ُٕٓ 

 الفيػػارس

 ثالثا: فيرس األعبلـ المترجـ ليـ

 الصفحة األعبلـ

 َُّ ابف حـز

 ُِّ أبك الحسف بف عبدكس

 ُِّ أبك حكيـ النيركاني

 ٓ أحمد بف محمد بف سبلمة بف سممة األزدٌم الطحاكم  

 ُ عازب بف البراء

 ْٗ   بدر الديف العيني

 ٔ تقي الديف أبك العباس  

 ُٖ سف بف يسار البصرم    الح

 ُٖ الحكيـ الترمذم

 ّْ سعد بف مالؾ بف سناف الخدرٌم    

 ّٓ سمرة ٍبف جٍندبو   بدر الديف العيني الحنفي    

 َِ الضحاؾ بف مزاحـ البمخي الخراساني 

 ُِ عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد     

 ُٖ عبد الرحمف بف أحمد بف رجب    

 َٔ أحمد بف عبد الغفار    عبد الرحمف بف 

ٍبد المَّو ٍبف عىبَّاس بف عبد المطمب    ٕ عى

 ّٕ عبد ا بف محمد بف عبيد بف سفياف، ابف أبي الدنيا    

 َٓ عبدا بف مسعكد    

 ٔٓ عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ    

 ُٔ مجاىد بف جبر اإلماـ أبك الحجاج المخزكمي    
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 الصفحة األعبلـ

ٍرعي الدمشقٌي  محمد بف أبي بكر بف أيك   ْ ب بف سعد الزُّ

 ّٔ محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني   

 َّ محمد بف الطيب بف محمد بف جعفر    

 ُٔ محمد بف محمد بف محمد الغىزىالي الطكسي      

 ُُٕ محمد بف نصر بف الحسيف، المركزم     

 ْ محمد بف يحيى بف منده   

 ٗٓ محمكد شكرم بف عبد ا   

 ٗٓ عماف بف محمكد بف عبد ا    ن

 ّٕ ىشاـ ٍبف عيركة ٍبف الزبير ٍبف العىكَّاـ     

 ٔ يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف الحزامي الحكراني، النككم  

 ُٔ يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر   
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 رابعا: فيرس المصادر كالمراجع:
  . القرآف الكريـ 

ديانة، المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف إسػحاؽ بػف سػالـ بػف اإلبانة عف أصكؿ ال .ُ
ىػػ(، ِّْإسماعيؿ بف عبد ا بف مكسى بف أبي بردة بف أبي مكسى األشعرم )المتػكفى: 

القػػػػاىرة، الطبعػػػػة: األكلػػػػى،  –المحقػػػػؽ: د. فكقيػػػػة حسػػػػيف محمػػػػكد، الناشػػػػر: دار األنصػػػػار 
 .ُ، عدد األجزاء: ُّٕٗ

المكتبػة  -تقديـ كتحقيػؽ كتعميػؽ أبػك بكػر عبػد الػرازؽ -ي عذاب القبرابف  تيمية  كفتاكل ف .ِ
 ـ. ُِٗٗ -ق ُُِْالعصرية، صيدا لبناف، 

ٍكًجردم  .ّ ٍسػػػػرى إثبػػػػات عػػػػذاب القبػػػػر المؤلػػػػؼ : أحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػف عمػػػػي بػػػػف مكسػػػػى الخي
دار  ُعػػػػدد األجػػػػزاء: ْٖٓسػػػػنة الكفػػػػاة: ّْٖالخراسػػػػاني، أبػػػػك بكػػػػر البييقػػػػي سػػػػنة الػػػػكالدة:

رقػػـ الطبعة:الثانيػػة اسػػـ  َُْٓالفرقػػاف مدينػػة النشػػر:عماف األردف سػػنة النشػػر: النشػػر:دار
 المحقؽ:د. شرؼ محمكد القضاة.

األحاديػػث الطػػكاؿ ،المؤلػػػؼ : سػػميماف بػػػف أحمػػد الطبرانػػػي، المحقػػؽ : حمػػػدم عبػػد المجيػػػد  .ْ
 السػػمفي، دار النشػػر : المكتػػب اإلسػػبلمي، البمػػد : بيػػركت، الطبعػػة : الثانيػػة، سػػنة الطبػػع :

 .ُـ، عدد األجزاء : ُٖٗٗىػ، ُُْٗ

، َٓٓ/ سنة الكفاة َْٓإحياء عمكـ الديف :محمد بف محمد الغزالي أبك حامد، سنة الكالدة  .ٓ
 . ْالناشر دار االمعرفة، مكاف النشر بيركت ،عدد األجزاء 

إركاء الغميػػػػؿ فػػػػي تخػػػػريج أحاديػػػػث منػػػػار السػػػػبيؿ، تػػػػأليؼ : محمػػػػد ناصػػػػر الػػػػديف األلبػػػػاني  .ٔ
 –ىػػػػػػػػػػ(، إشػػػػػػػػػراؼ: زىيػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػاكيش، نشػػػػػػػػػر: المكتػػػػػػػػػب اإلسػػػػػػػػػبلمي َُِْ)المتػػػػػػػػػكفى : 

 كمجمد لمفيارس( . ٖ) ٗـ، عدد األجزاء: ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓبيركت،الطبعة: الثانية 

أسػػد الغابػػة، المؤلػػؼ: أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف أبػػي الكػػـر محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الكػػريـ بػػف  .ٕ
 –ىػ(، نشر: دار الفكر َّٔتكفى: عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير )الم

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُْٗبيركت، عاـ النشر: 

اإلسبلـ أصكلو كمبادؤه، تأليؼ : محمد بف عبد ا بف صالح السحيـ، نشر: كزارة الشؤكف  .ٖ
المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية، الطبعػػػػة: األكلػػػػى،  -اإلسػػػػبلمية كاألكقػػػػاؼ كالػػػػدعكة كاإلرشػػػػاد 

 .ُىػ، عدد األجزاء: ُُِْ
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ية ال كىابية، تأليؼ : د. ناصر بف عبد الكريـ العقؿ، نشر: دار كنكز أشبيمية لمنشر إسبلم .ٗ
 .ُىػ، عدد األجزاء:  ُِْٓ

اإلصػػابة فػػي تمييػػز الصػػحابة، تػػأليؼ: أبػػك الفضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف  .َُ
ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد المكجػػػكد كعمػػػى محمػػػد ِٖٓحجػػػر العسػػػقبلني )المتػػػكفى: 

ىػػ، عػدد األجػزاء:  ُُْٓ -بيركت، الطبعة: األكلػى  –شر: دار الكتب العممية معكض، ن
ٖ. 

أصػكؿ اإليمػػاف فػػي ضػػكء الكتػاب كالسػػنة، المؤلػػؼ: نخبػػة مػف العممػػاء، نشػػر: كزارة الشػػؤكف  .ُُ
المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية، الطبعػػػػة: األكلػػػػى،  -اإلسػػػػبلمية كاألكقػػػػاؼ كالػػػػدعكة كاإلرشػػػػاد 

 .ُعدد األجزاء:  ،َّٗىػ، عدد الصفحات: ُُِْ

أصكؿ الديف عند اإلمػاـ أبػي حنيفػة : المؤلػؼ : محمػد بػف عبػد الػرحمف الخمػيس الناشػر :  .ُِ
 . ُدار الصميعي، المممكة العربية السعكدية،عدد األجزاء : 

أصكؿ السنة : لئلماـ الرباني احمػد بػف محمػد بػف حنبػؿ رحمػو ا، عمػؽ عميػو عمػرك عبػد  .ُّ
 ـ . ََِٖ- ػىُِْٗالطبعة الرابعة ، -باعة كالنشرالمنعـ سميـ، دار السبلـ لمط

أصػػكؿ السػػنة، كمعػػو ريػػاض الجنػػة بتخػػريج أصػػكؿ السػػنة، تػػأليؼ : أبػػك عبػػد ا محمػػد بػػف  .ُْ
ًنيف المالكي )المتػكفى:  مى عبد ا بف عيسى بف محمد المرم، اإللبيرم المعركؼ بابف أبي زى

الرحيـ بف حسيف البخارم، نشػر:  ىػ(، تحقيؽ كتخريج كتعميؽ: عبد ا بف محمد عبدّٗٗ
 ُُْٓمكتبػػة الغربػػاء األثريػػة، المدينػػة النبكيػػة ،المممكػػة العربيػػة السػػعكدية،الطبعة: األكلػػى، 

 .ُىػ، عدد األجزاء: 

اعتقاد أئمة الحديث، المؤلؼ: أبك بكر أحمد بف إبراىيـ بف إسػماعيؿ بػف العبػاس بػف مػرداس  .ُٓ
تحقيؽ: محمد بف عبد الػرحمف الخمػيس، الناشػر: ىػ(، ُّٕاإلسماعيمي الجرجاني )المتكفى: 

 .ُىػ ،عدد األجزاء: ُُِْدار العاصمة، الرياض، الطبعة: األكلى، 

ىػػػػ(، ِٔٓاالعتقػػػاد، تػػػأليؼ  : أبػػػك الحسػػػيف ابػػػف أبػػػي يعمػػػى، محمػػػد بػػػف محمػػػد )المتػػػكفى :  .ُٔ
، تحقيؽ : محمد بف عبد الرحمف الخميس، الناشر : دار أطمس الخضراء، الطبعة : األكلى

 .ََِِ -ىػ  ُِّْ

األعبلـ، المؤلؼ: خير الػديف بػف محمػكد بػف محمػد بػف عمػي بػف فػارس، الزركمػي الدمشػقي  .ُٕ
أيػار / مػايك  -ىػ(، الناشر: دار العمػـ لممبليػيف، الطبعػة: الخامسػة عشػرة ُّٔٗ)المتكفى: 

 ـ. ََِِ
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س إغاثة الميفػاف مػف مصػايد الشػيطاف :تػأليؼ: محمػد بػف أبػي بكػر بػف أيػكب بػف سػعد شػم .ُٖ
ىػػػػ( ،تحقيػػػؽ: محمػػػد حامػػػد الفقػػػي ،نشػػػر: مكتبػػػة ُٕٓالػػػديف ابػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة )المتػػػكفى: 

 . ِالمعارؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية ،عدد األجزاء: 

االقتصػػاد فػػي االعتقػػاد، المؤلػػؼ: أبػػك حامػػد محمػػد بػػف محمػػد الغزالػػي الطكسػػي )المتػػكفى:  .ُٗ
 –الناشػػر: دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت  ىػػػ(، كضػػع حكاشػػيو: عبػػد ا محمػػد الخميمػػي،َٓٓ

 .ُـ، عدد األجزاء:  ََِْ -ىػ  ُِْْلبناف، الطبعة: األكلى، 

اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفػة أصػحاب الجحػيـ ، تػأليؼ: تقػي الػديف أبػك العبػاس أحمػد  .َِ
بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف عبػػد السػػبلـ بػػف عبػػد ا بػػف أبػػي القاسػػـ بػػف محمػػد ابػػف تيميػػة الحرانػػي 

ىػػػػ( تحقيػػػؽ: ناصػػػر عبػػػد الكػػػريـ العقؿ،نشػػػر: دار عػػػالـ ِٖٕبمػػػي الدمشػػػقي )المتػػػكفى: الحن
 ِـ ، عدد األجزاء:ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالكتب، بيركت، لبناف ، الطبعة: السابعة، 

األلفػاظ المختمفػػة فػػي المعػػاني المؤتمفػة محمػػد بػػف عبػػد الممػػؾ بػف مالػػؾ الطػػائي الجيػػاني أبػػك  .ُِ
، تحقيػػؽ د. محمػػد حسػػػف عػػكاد، الناشػػػر دار ِٕٔكفػػػاة / سػػنة الََٔعبػػد ا سػػنة الػػػكالدة 

 .  ُ،مكاف النشر بيركت عدد األجزاء ُُُْالجيؿ،سنة النشر 

االنتصػػار فػػػي الػػرد عمػػػى المعتزلػػػة القدريػػة األشػػػرار ،المؤلػػؼ: أبػػػك الحسػػػيف يحيػػى بػػػف أبػػػي  .ِِ
زيز ىػ(، تحقيؽ: سعكد بف عبد العٖٓٓالخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي )المتكفى: 

الطبعػػػة: األكلػػػى،  الخمػػػؼ، الناشػػػر: أضػػػكاء السػػػمؼ، الريػػػاض، المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية،
 .ّـ، عدد األجزاء: ُٗٗٗىػ/ُُْٗ

االنتصػػار ألىػػؿ السػػنة كالحػػديث فػػي رد أباطيػػؿ حسػػف المػػالكي ،تػػأليؼ: عبػػد المحسػػف بػػف  .ِّ
الريػػاض، حمػػد بػػف عبػػد المحسػػف بػػف عبػػد ا بػػف حمػػد العبػػاد البػػدر ،نشػػر: دار الفضػػيمة، 

 .ُـ، عدد األجزاء: ََِّىػ/ُِْْالمممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى، 

فيمػػا يجػػب اعتقػػاده كال يجػػكز الجيػػؿ بػػو، إلمػػاـ المتكممػػيف القاضػػي ابػػي بكػػر بػػف  اإلنصػػاؼ .ِْ
: محمػػد بػػف زاىػػد بػػف الحسػػف  ( ىػػػ، تحقيػػؽ كتعميػػؽ كتقػػديـَّْم )الطيػػب البػػاقبلني البصػػر 

 لمتراث . األزىريةالمكتبة  ىػ(ُّّٕ-ُِٔٗالككثرم )

أىػػكاؿ القبػػكر كأحػػكاؿ أىميػػا إلػػى النشػػكر، لمحػػافظ أبػػي الفػػرج زيػػف الػػديف عبػػد الػػرحمف ابػػف  .ِٓ
(، حققػػو كخػػرج أحاديثػػػو ٕٓٗ -ّٕٔالشػػيخ احمػػد بػػف رجػػب الحنبمػػي البغػػدادم الدمشػػقي )

 الرياض . –دمشؽ، مكتبة المؤيد  –كعمؽ عميو بشير محمد عيكف، مكتبة دار البياف 
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آليات البينات في عدـ سماع األمكات عمػى مػذىب الحنفيػة السػادات، المؤلػؼ: نعمػاف بػف ا .ِٔ
ىػ(، تحقيؽ: محمد ُُّٕمحمكد بف عبد ا، أبك البركات خير الديف، اآللكسي )المتكفى: 

 .ُىػ، عدد األجزاء: ُّٗٗناصر الديف األلباني، الطبعة: الثانية، 

: محمكد بف أبى الحسف بف الحسيف النيسابكرم أبك  تأليؼإيجاز البياف عف معاني القرآف،  .ِٕ
ىػػػ(، تحقيػؽ : الػدكتكر حنيػػؼ بػف حسػف القاسػػمي، َٓٓالقاسػـ، نجػـ الػػديف )المتػكفى: نحػك 

 .ػى ُُْٓ -بيركت، الطبعة: األكلى  –نشر: دار الغرب اإلسبلمي 

ة اإليمػػاف )البػػف منػػده(، المؤلػػؼ : محمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف يحيػػى بػػف منػػده، الناشػػر : مؤسسػػ .ِٖ
 ،د. عمي بػف محمػد بػف ناصػر الفقييػي :، تحقيؽَُْٔكت، الطبعة الثانية، بير  –الرسالة 

 .ِعدد األجزاء : 

 -طػػػرابمس  -ـ َُٗٗالطبعػػػة الثانيػػػة –د عبػػػد السػػػبلـ التػػػكنجي  -اإليمػػػاف بػػػاليـك اآلخػػػر  .ِٗ
 الجماىيرية العظمى.

بػػػد ا بػػػف عبػػػد : عو عنػػػد أىػػػؿ السػػػنة كالجماعػػػة، تػػػأليؼاإليمػػػاف حقيقتػػػو، خكارمػػػو، نكاقضػػػ .َّ
الحميد األثرم، مراجعة كتقديـ: فضيمة الشيخ الدكتكر عبد الرحمف بػف صػالح، نشػر: مػدار 

 .ُـ، عدد األجزاء:  ََِّ -ىػ ُِْْاألكلى،  الكطف لمنشر، الرياض الطبعة:

تصػػنيؼ اإلمػػاـ العبلمػػة محمػػد بػػف احمػػد بػػف سػػالـ بػػف  -البحػػكر الزاخػػرة فػػي عمػػـك اآلخػػرة  .ُّ
ق ،غراس لمنشر  ُُٖٖي الحنبمي، تحقيؽ محمد إبراىيـ شمبي شكماف ت سميماف السفارين

 . ِالككيت الخالدية،عدد األجزاء   ََِٕالطبعة األكلى   -كالتكزيع

تاج العركس مف جكاىر القامكس المؤلؼ : محٌمد بف محٌمد بف عبػد الػرٌزاؽ الحسػيني ،أبػك  .ِّ
بيػدم تحقيػؽ مجمكعػة مػف ال محققػيف الناشػر دار اليدايػة عػدد الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّ

 . َْاألجزاء / 

تاريخ بغداد كذيكلو، المؤلؼ: أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب  .ّّ
بيػػػػػركت ،دراسػػػػػة كتحقيػػػػػؽ:  –ىػػػػػػ(، نشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة ّْٔالبغػػػػػدادم )المتػػػػػكفى: 

  .ِْ ىػ، عدد األجزاء: ُُْٕمصطفى عبد القادر عطا، الطبعة: األكلى، 

تػػػػػاريخ الفمسػػػػػفة اإلسبلمية،كضػػػػػعو باإلنجميزيػػػػػة د.ماجػػػػػد فخرم،كنقمػػػػػو إلػػػػػى العربيػػػػػةد.كماؿ  .ّْ
 ـ.ُٕٗٗ-بيركت،دار المتحدة لمنشر-اليازجي،الجامعة األمريكية
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تأكيؿ مختمؼ الحديث، تأليؼ : أبك محمد عبػد ا بػف مسػمـ بػف قتيبػة الػدينكرم )المتػكفى:  .ّٓ
مزيػػػده  -سػػػة اإلشػػػراؽ، الطبعػػػة: الطبعػػػة الثانيػػػةمؤس - اإلسػػػبلميىػػػػ(، نشػػػر: المكتػػػب ِٕٔ

 .ُـ، عدد األجزاء: ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗكمنقحة 

التبصػػػرة البػػػف الجػػػكزم تػػػأليؼ: جمػػػاؿ الػػػديف أبػػػك الفػػػرج عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد  .ّٔ
لبنػاف، الطبعػػة: األكلػػى،  –ىػػ(، نشػػر: دار الكتػػب العمميػة، بيػػركت ٕٗٓالجػكزم )المتػػكفى: 

 .ِاألجزاء: ـ عدد  ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ

التبصػػير فػػي الػػديف كتمييػػز الفرقػػة الناجيػػة عػػف الفػػرؽ اليػػالكيف،المؤلؼ: طػػاىر بػػف محمػػد  .ّٕ
ىػػ(، تحقيػؽ: كمػاؿ يكسػؼ الحػكت، الناشػر: عػالـ ُْٕاألسفراييني، أبك المظفر )المتػكفى: 

 .ُـ ،عدد األجزاء: ُّٖٗ -ىػ َُّْلبناف، الطبعة: األكلى،  –الكتب 

لترمذم لئلمػاـ الحػافظ أبػي العمػى محمػد عبػد الػرحمف بػف عبػد تحفة االحكذم بشرح جامع ا .ّٖ
الرحيـ المباركفكرم، اشرؼ عمى مراجعة أصكلو كتصحيحو عبػد الكىػاب عبػد الطيػؼ، دار 

 . َُـ عدد األجزاء  ُٕٗٗ –ق  ُّٗٗالفكر لمطباعة كالنشر، الطبعة الثالثة، 

عبػد الػرزاؽ بػف عبػد المحسػف التحفة السنية شػرح منظكمػة ابػف أبػي داكد الحائيػة، المؤلػؼ:  .ّٗ
 .ُالبدر، الناشر: مطابع أضكاء المنتدل، عدد األجزاء: 

التحفة الميدية شرح العقيدة التدمرية، تأليؼ: فالح بف ميدم بف سعد بف مبارؾ آؿ ميدم،  .َْ
ىػػػ(،نشر: مطػػابع الجامعػػة اإلسػػبلمية بالمدينػػة المنػػكرة، الطبعػػة: ُِّٗالدكسػػرم )المتػػكفى: 

 .ِعدد األجزاء:  ىػ،ُُّْالثالثة، 

تػػذكرة الحفػػاظ، المؤلػػؼ: شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد ا محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف قىاٍيمػػاز  .ُْ
لبنػػػاف، الطبعػػػة: األكلػػػى، -ىػػػػ(، نشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػة بيػػػركتْٖٕالػػػذىبي )المتػػػكفى: 

 . ْـ، عدد األجزاء: ُٖٗٗ -ىػُُْٗ

بػػػػػي، تحقيػػػػؽ : عصػػػػػاـ الػػػػػديف لئلمػػػػاـ القرط -التػػػػذكرة فػػػػػي أحػػػػكاؿ المػػػػػكتى كأمػػػػكر اآلخػػػػػرة  .ِْ
 .ََِّ-ُِْْ-القاىرة–الصبابطي، دار الحديث 

ىػػ(، ُٖٔالتعريفات ،تػأليؼ: عمػي بػف محمػد بػف عمػي الػزيف الشػريؼ الجرجػاني )المتػكفى:  .ّْ
تحقيػػؽ: ضػػبطو كصػػححو جماعػػة مػػف العممػػاء بإشػػراؼ الناشػػر، نشػػر: دار الكتػػب العمميػػة 

 .  ُ،عدد األجزاء:  ـُّٖٗ-ىػ َُّْلبناف ،الطبعة: األكلى –بيركت 



  

 ُْٔ 
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تفسػػير القػػرآف الحكػػيـ )تفسػػير المنار(،تػػأليؼ : محمػػد رشػػيد بػػف عمػػي رضػػا بػػف محمػػد شػػمس  .ْْ
ىػ(،نشر: ُّْٓالديف بف محمد بياء الديف بف منبل عمي خميفة القممكني الحسيني )المتكفى: 

 .ُِـ،عدد األجزاء:  َُٗٗالييئة المصرية العامة لمكتاب،سنة النشر: 

العظيـ )البف كثير(، المؤلؼ : أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي تفسير القرآف  .ْٓ
ىػػػػ [، المحقػػػؽ :  سػػػامي بػػػف محمػػػد سػػػبلمة، الناشػػػر : دار طيبػػػة  ْٕٕ- ََٕالدمشػػػقي ] 

 .ٖـ، عدد األجزاء :  ُٗٗٗ -ىػ َُِْلمنشر كالتكزيع، الطبعة : الثانية 

ىػػػ(،الناشر: ُٕٖزآبػػادل )المتػػكفى: تنػػكير المقبػػاس مػػف تفسػػير ابػػف عبػػاس ، جمعػػو: الفيرك  .ْٔ
 .ُعدد األجزاء:  لبناف –دار الكتب العممية 

التنبيػػو كالػػرد عمػػػى أىػػؿ األىػػػكاء كالبػػدع، المؤلػػػؼ: محمػػد بػػف أحمػػػد بػػف عبػػػد الػػرحمف، أبػػػك  .ْٕ
ىػػ(، تحقيػػؽ: محمػد زاىػػد بػف الحسػػف الكػػكثرم، ّٕٕالحسػيف المىمىطػػي العسػقبلني )المتػػكفى: 

 .ُمصر، عدد األجزاء:  –لمتراث الناشر: المكتبة األزىرية 

التنبييػػات المطيفػػة فيمػػا احتػػكت عميػػو الكاسػػطية مػػف المباحػػث المنيفػػة، تػػأليؼ : أبػػك عبػػد ا،  .ْٖ
ىػػػ(، ُّٕٔعبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر بػػف عبػػد ا بػػف ناصػػر بػػف حمػػد آؿ سػػعدم )المتػػكفى: 

 .ُء: عدد األجزا،ُّٔىػ، الصفحات:ُُْْة: األكلى، الطبعالرياض،–نشر: دار طيبة 

تيػذيب المغػة ػ، المؤلػؼ : أبػك منصػكر محمػد بػف أحمػد األزىػرم،، دار النشػر : دار إحيػاء  .ْٗ
 ، تحقيؽ : محمد عكض مرعب.ُٓـ، عدد األجزاء / ََُِ -التراث العربي، بيركت 

، ىػػ(َٓٓالمؤلؼ: أبػك حامػد محمػد بػف محمػد الغزالػي الطكسػي )المتػكفى: ،تيافت الفبلسػفة .َٓ
 الطبعػة: السادسػة،  مصػر –المعارؼ، القػاىرة ر الناشر: دا، دنيا المحقؽ: الدكتكر سميماف

 .ُعدد األجزاء: ، 

تكضػػيح مقاصػػد العقيػػدة الكاسػػطية لشػػيخ اإلسػػبلـ ابػػف تيميػػة، تػػأليؼ : فضػػيمة الشػػيخ عبػػد  .ُٓ
 –الرحمف بف ناصر البراؾ، إعداد عبد الرحمف بف صالح السديس، دار التدمرية، الريػاض 

 ـ. ََِٔ –ق  ُِْٕلى  السعكدية،  الطبعة األك 

التكقيػؼ عمػػى ميمػػات التعػػاريؼ، تػػأليؼ : زيػػف الػػديف محمػػد المػػدعك بعبػػد الػػرؤكؼ بػػف تػػاج  .ِٓ
ىػػػػ(، َُُّالعػػارفيف بػػف عمػػي بػػف زيػػف العابػػػديف الحػػدادم ثػػـ المنػػاكم القػػاىرم )المتػػكفى: 

ـ،عػدد َُٗٗ-ىػَُُْالقاىرة ،الطبعة:األكلى، -عبد الخالؽ ثركت ّٖنشر: عالـ الكتب 
 .ُزاء: األج
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تيسير الكريـ الرحمف فػي تفسػير كػبلـ المنػاف، تػأليؼ: عبػد الػرحمف بػف ناصػر بػف عبػد ا  .ّٓ
ىػػػػػػ(،تحقيؽ: عبػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػف معػػػػػبل المكيحؽ،نشػػػػر: مؤسسػػػػػة ُّٕٔالسػػػػعدم )المتػػػػكفى: 

 .ُـ ،عدد األجزاء:  َََِ-ىػ َُِْالرسالة،الطبعة: األكلى 

بػػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف كثيػػر بػػف غالػػػب جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػؿ القػػرآف، المؤلػػؼ : محمػػد  .ْٓ
ىػ، المحقؽ : أحمد محمػد َُّىػ، سنة الكفاة:ِِْاآلممي، أبك جعفر الطبرم، سنة الكالدة:

 . ِْشاكر، الناشر : مؤسسة الرسالة عدد  الجزاء 

: أبػػػك عبػػػد ا محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف فػػػرح  المؤلػػػؼالجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف،  .ٓٓ
ىػػػ(، المحقػػؽ : ىشػػاـ سػػمير  ُٕٔلػػديف القرطبػػي )المتػػكفى: األنصػػارم الخزرجػػي شػػمس ا

 ُِّْالبخارم، الناشر : دار عالـ الكتب، الرياض، المممكػة العربيػة السػعكدية، الطبعػة : 
 .َِـ، عدد األجزاء  ََِّىػ/ 

ػػػنقيطي فػػػي تفسػػػيره أضػػػكاء البيػػػاف،  .ٔٓ الجمػػػكع البييػػػة لمعقيػػػدة السػػػمفية التػػػي ذكرىػػػا العبلمػػػة الشّْ
منػػذر محمػكد بػف محمػػد بػف مصػطفى بػػف عبػد المطيػؼ المنيػػاكم، نشػر: مكتبػػة جمػع: أبػك ال

 .ِـ، عدد األجزاء:  ََِٓ -ىػ  ُِْٔابف عباس، مصر، الطبعة: األكلى، 

جيػػكد الشػػيخ محمػػد األمػػيف الشػػنقيطي فػػي تقريػػر عقيػػدة السػػمؼ، تػػأليؼ : عبػػد العزيػػز يػػف  .ٕٓ
، المممكػػة العربيػػة السػػعكدية، صػػالح بػػف إبػػراىيـ الطكيػػاف، نشػػر: مكتبػػة العبيكػػاف، الريػػاض

 .ِـ ،عدد األجزاء: ُٗٗٗىػ/ُُْٗالطبعة: األكلى، 

الجكاب الكافي لمف سػأؿ عػف الػدكاء الشػافي أك الػداء كالػدكاء، تػأليؼ : محمػد بػف أبػي بكػر  .ٖٓ
 –ىػػ(، نشػر: دار المعرفػة ُٕٓبف أيكب بف سعد شمس الػديف ابػف قػيـ الجكزيػة )المتػكفى: 

 .ُـ، عدد األجزاء: ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ المغرب، الطبعة: األكلى،

الحبائػػؾ فػػي أخبػػار المبلئػػؾ، تػػأليؼ : عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر، جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي  .ٗٓ
ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: خػػػادـ السػػػنة المطيػػػرة أبػػػك ىػػػاجر محمػػػد السػػػعيد بػػػف بسػػػيكني ُُٗ)المتػػػكفى: 

 ُٖٓٗ -ىػػ  َُْٓلبنػاف، الطبعػة: األكلػى،  –زغمكؿ، نشر: دار الكتػب العمميػة، بيػركت 
 .ُـ، عدد األجزاء: 

 أبػكالبعػث تػأليؼ : الشػيخ محمػد عبػد الظػاىر خميفػة، دار  إلػىالحياة البرزخيػة مػف المػكت  .َٔ
 تكنس. –سبلمة لمطباعة كالنشر 

دقػػائؽ التفسػػير الجػػامع لتفسػػير ابػػف تيميػػة، تػػأليؼ : تقػػي الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف عبػػد  .ُٔ
اسػػـ بػػف محمػػد ابػػف تيميػػة الحرانػػي الحنبمػػي الحمػػيـ بػػف عبػػد السػػبلـ بػػف عبػػد ا بػػف أبػػي الق
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ىػػ(، تحقيػؽ: د. محمػد السػيد الجمينػد، نشػر: مؤسسػة عمػـك القػرآف ِٖٕالدمشقي )المتػكفى: 
 .ٔ، عدد األجزاء: َُْْدمشؽ، الطبعة: الثانية،  –

: أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف إسػحاؽ بػف  تأليؼرسالة إلى أىؿ الثغر بباب األبكاب،  .ِٔ
يؿ بف عبد ا بف مكسى بف أبػي بػردة بػف أبػي مكسػى األشػعرم )المتػكفى: سالـ بف إسماع

ىػ(، تحقيؽ : عبد ا شاكر محمد الجنيدم، الناشػر: عمػادة البحػث العممػي بالجامعػة ِّْ
 .ُىػ، عدد األجزاء: ُُّْاإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: 

ؤلػػػػؼ: محمػػػػد بػػػػف عػػػػكدة السػػػػعكدم، الناشػػػػر: كزارة الشػػػػئكف رسػػػػالة فػػػػي أسػػػػس العقيػػػػدة، الم .ّٔ
المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية، الطبعػػػػة: األكلػػػػى،  -اإلسػػػػبلمية كاألكقػػػػاؼ كالػػػػدعكة كاإلرشػػػػاد 

 .ُ، عدد األجزاء: ٖٖىػ، عدد الصفحات: ُِْٓ

رسػائؿ ابػػف حػػـز األندلسػي، تػػأليؼ: أبػػك محمػػد عمػي بػػف أحمػػد بػػف سػعيد بػػف حػػـز األندلسػػي  .ْٔ
ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: إحسػػػاف عبػػػاس، نشػػػر: المؤسسػػػة العربيػػػة ْٔٓاىرم )المتػػػكفى: القرطبػػػي الظػػػ

 -بيػػػركت  -مككيػػػالي  -. برقيػػػان ُ/َََٕٖٗت  -لبنػػػاف  -بيػػػركت  -لمدراسػػػات كالنشػػػر 
 ِ، الجزء: َُٖٗ، ُالطبعة:  - ُ،  الجزء: ْبيركت، عدد األجزاء:  ْٔٓ/ُُص.ب: 

، ُالطبعػػػػػػػة:  - ْالجػػػػػػػزء: ، ُُٖٗ، ُالطبعػػػػػػػة:  - ّ، الجػػػػػػػزء: ُٕٖٗ، ِالطبعػػػػػػػة:  -
ُّٖٗ. 

 -الركح لئلماـ شمس الديف ابف القيـ الجكزية، خرج أحاديثو كعمؽ عميو :محمد محمد تػامر .ٓٔ
 .ُٗٗٗ-ُُْٗ-القاىرة الطبعة األكلى  –دار الفجر لمتراث 

زاد المسػػير فػػي عمػػـ التفسػػير، تػػأليؼ : جمػػاؿ الػػديف أبػػك الفػػرج عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف  .ٔٔ
ىػػػػ(، تحقيػػػؽ : عبػػػد الػػػرزاؽ الميػػػدم، الناشػػػر: دار الكتػػػاب ٕٗٓكفى: محمػػػد الجػػػكزم )المتػػػ

 ىػ ُِِْ -بيركت، الطبعة: األكلى  –العربي 

سبؿ اليدل كالرشاد، في سيرة خير العباد، كذكػر فضػائمو كأعػبلـ نبكتػو كأفعالػو كأحكالػو فػي  .ٕٔ
 .ُِ األجزاءالمبدأ كالمعاد، المؤلؼ : محمد بف يكسؼ الصالحي الشامي، عدد 

ابػػف ماجػػة، المؤلػػؼ : أبػػك عبػػد ا محمػػد بػػف يزيػػد القزكينػػي، المحقػػؽ : بشػػار عػػكاد  سػػنف .ٖٔ
 . ٓ: ـ، عدد األجزاءُٖٗٗىػ، ُُْٖكلى معركؼ، الناشر : دار الجيؿ، الطبعة : األ

سنف أبي داكد بحاشيتو عكف المعبكد ،تأليؼ: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسػحاؽ بػف  .ٗٔ
،دار  ْىػػػ، عػػدد األجػػزاء:ِٕٓالسًّْجٍسػػتاني، سػػنة الكفػػاة: بشػػير بػػف شػػداد بػػف عمػػرك األزدم

 النشر:دار الكتاب العربي .
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الجامع الكبير المؤلؼ : أبك عيسى محمػد بػف عيسػى الترمػذم، المحقػؽ :  -سنف الترمذم  .َٕ
د. بشار عػكاد معػركؼ، الناشػر : دار الجيػؿ ػ بيػركت   دار العػرب اإلسػبلمي ػ بيػركت ف 

 . ٔ،عدد األجزاء :  ـُٖٗٗالطبعة : الثانية 

سػػػنف الػػػدارقطني، تػػػأليؼ : عمػػػي بػػػف عمػػػر أبػػػك الحسػػػف الػػػدارقطني البغػػػدادم، نشػػػر : دار  .ُٕ
عػػػػدد ،تحقيػػػػؽ: السػػػػيد عبػػػػد ا ىاشػػػػـ يمػػػػاني المدني،ُٔٔٗ –ُّٖٔبيػػػػركت،  -المعرفػػػػة 
 .ْ: ءاألجزا

سػػنف النسػػائي الصػػغرل، تػػأليؼ : أبػػك عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب بػػف عمػػي الخراسػػاني،  .ِٕ
ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: عبػػػد الفتػػػاح أبػػػك غػػػدة، الناشػػػر: مكتػػػب المطبكعػػػات َّّائي )المتػػػكفى: النسػػػ

 . ٖ، عدد األجزاء: ُٖٔٗ – َُْٔحمب، الطبعة: الثانية،  –اإلسبلمية 

سػػػنف النسػػػائي الكبػػػرل، تػػػأليؼ: أبػػػك عبػػػد الػػػرحمف أحمػػػد بػػػف شػػػعيب بػػػف عمػػػي الخراسػػػاني،  .ّٕ
 –شػػمبي ،نشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة  ىػػػ(، تحقيػػؽ: حسػػف عبػػد المػػنعـَّّالنسػػائي )المتػػكفى: 

 فيارس( . ِك  َُـ ،عدد األجزاء: ) ََُِ -ىػ  ُُِْبيركت، الطبعة: األكلى، 

جمػػاع الصػػحابة كالتػػابعيف  .ْٕ شػػرح أصػػكؿ اعتقػػاد أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة  مػػف الكتػػاب كالسػػنة كا 
نصكر مف بعدىـ، تأليؼ : الشيخ اإلماـ العالـ الحافظ أبي القاسـ ىبة ا ابف الحسف بف م

، ّ( تحقيػػؽ :  الػػدكتكر أحمػػد بػػف سػػعد بػػف حمػػداف الغامػػدم جػػزء ُْٖالطبػػرم البللكػػائي )
 ك فيرس(. ٖ) ٗ، عدد األجزاء ََِّ- ُِّْالرياض الطبعة الثامنة –دار طيبة 

شرح السنة ػ لئلماـ البغكل، المؤلؼ : محيي السػنة، أبػك محمػد الحسػيف بػف مسػعكد البغػكم  .ٕٓ
 -ىػػػ َُّْدمشػػؽ ػ بيػػركت ػ  -شػػر : المكتػػب اإلسػػبلمي ىػػػ( دار النَُٓ)المتػػكفى : 

محمػد زىيػر  -، الطبعة : الثانيػة، تحقيػؽ : شػعيب األرنػاؤكط ُٓـ، عدد األجزاء / ُّٖٗ
 الشاكيش 

شرح الصدكر بشرح حػاؿ المػكتى كالقبػكر، تػأليؼ: عبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر، جػبلؿ الػديف  .ٕٔ
 –عمػػػة حمبػػػي، نشػػػر: دار المعرفػػػة ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: عبػػػد المجيػػػد طُُٗالسػػػيكطي )المتػػػكفى: 

 . ُـ ،عدد األجزاء: ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕلبناف، الطبعة: األكلى، 

تػأليؼ العبلمػة صػدر الػديف بػف محمػد ابػف أبػي العػز  -شرح الطحاكيػة فػي العقيػدة السػمفية  .ٕٕ
 ـ . َََِ-ق ُُِْدار الحديث القاىرة –ق، تحقيؽ احمد بف عمي ِٕٗ-ُّٕالحنفي 

الػدرة المضػية فػي عقػد أىػؿ الفرقػة المرضػية، تػأليؼ : محمػد بػف  -ة شرح العقيدة السػفاريني .ٖٕ
الطبعػة:  ،ػ(،نشر: دار الكطف لمنشر، الرياضىُُِْصالح بف محمد العثيميف )المتكفى: 

 .ُىػ ،عدد األجزاء:  ُِْٔاألكلى، 



  

 ُٖٔ 
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شػػػػػػػرح العقيػػػػػػػدة الكاسػػػػػػػطية،تأليؼ: محمػػػػػػػد بػػػػػػػف صػػػػػػػالح بػػػػػػػف محمػػػػػػػد العثيمػػػػػػػيف )المتػػػػػػػكفى:  .ٕٗ
د فػػكاز الصميؿ،نشػػر: دار ابػػف الجػػكزم، الريػػاض، المممكػػة العربيػػة ىػػػ(،تحقيؽ: سػػعُُِْ

 .ُىػ ،عدد األجزاء: ُُْٗالسعكدية ،الطبعة: الخامسة، 

ى: الشرح الممتػع عمػى زاد المسػتقنع، تػأليؼ : محمػد بػف صػالح بػف محمػد العثيمػيف )المتػكف .َٖ
ألجػزاء: ىػػ ،عػدد ا ُِْٖ - ُِِْالطبعػة: األكلػى،  ،ىػ( ،نشػر: دار ابػف الجػكزمُُِْ

ُٓ. 

ىػػ(، ُُِْشرح ثبلثة األصػكؿ، المؤلػؼ: محمػد بػف صػالح بػف محمػد العثيمػيف )المتػكفى:  .ُٖ
 .ُـ، عدد األجزاء: ََِْ -ىػ ُِْْالناشر: دار الثريا لمنشر، الطبعة: الطبعة الرابعة 

ٍكًجردم  .ِٖ ٍسػػرى شػػعب اإليمػػاف)لمبييقي (، المؤلػػؼ : أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف مكسػػى الخي
ىػػ(، حققػو كراجػع نصكصػو كخػرج أحاديثػو : ْٖٓأبك بكػر البييقػي )المتػكفى :  الخراساني،

الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد، أشػرؼ عمػى تحقيقػو كتخػريج أحاديثػو : مختػار أحمػد 
الينػػػد، الناشػػػر : مكتبػػػة الرشػػػد لمنشػػػر كالتكزيػػػع  –النػػػدكم صػػػاحب الػػػدار السػػػمفية ببكمبػػػام 

 ََِّ -ىػ  ُِّْفية ببكمبام باليند، الطبعة : األكلى، بالرياض بالتعاكف مع الدار السم
 ، كمجمد لمفيارس ( .ُّ)  ُْـ، عدد األجزاء : 

العقيػػدة، تػأليؼ : عبػػد الػػرزاؽ بػػف عبػػد  تكضػػيحالشػيخ عبػػد الػػرحمف بػػف سػعدم كجيػػكده فػػي  .ّٖ
المحسػػف البػػدر، نشػػر: مكتبػػة الرشػػد، الريػػاض، المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،الطبعػػة: السػػنة 

 .ُـ ،عدد األجزاء: ُٖٗٗىػ/ ُُْٖ -العدد الرابع -دية عشرةالحا

صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف،المؤلؼ : محمد بف حباف بف أحمد بف حبػاف بػف معػاذ  .ْٖ
ٍعبػػػدى، التميمػػػي، أبػػػك حػػاتـ، الػػػدارمي، البيسػػػتي،  ُٖىػػػػ ،عػػػدد األجػػػزاء:ّْٓسػػػنة الكفػػاة: بػػف مى

ىػػػ، ُُْْالنشػػر:بيركت، سػػنة النشػػر: فيػػارس( دار النشر:مؤسسػػة الرسػػالة، مدينػػةِ ُٔ)
 الطبعة:الثانية، تحقيؽ : شعيب األرنؤكط. ـ،ُّٗٗ

صػػحيح البخارم)الجػػامع المسػػند الصػػحيح المختصػػر مػػف أمػػكر رسػػكؿ ا صػػمى ا عميػػو  .ٖٓ
كسمـ كسننو كأيامو(، المؤلؼ : محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد 

زىير بػف ناصػر الناصػر، نشػر : دار طػكؽ النجػاة، الطبعػة : األكلػى ا، المحقؽ : محمد 
  ْ*ٗىػ، عدد األجزاء : ُِِْ

ىػػػػ(، َُِْصػػػحيح الترغيػػػب كالترىيػػػب، تػػػأليؼ : محمػػػد ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني )المتػػػكفى:  .ٖٔ
 .ّالرياض، الطبعة: الخامسة، عدد األجزاء:  –نشر: مكتبة المعارؼ 
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ؤ، بنقػػػؿ العػػػدؿ عػػػف العػػػدؿ إلػػػى رسػػػكؿ ا صػػػحيح مسػػػمـ، المسػػػند الصػػػحيح المختصػػػر  .ٕٖ
ىػ(،تحقيؽ: محمد ُِٔتأليؼ: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى: 

 . ٓبيركت، عدد األجزاء:  –فؤاد عبد الباقي، نشر: دار إحياء التراث العربي 

بىنَّكىػة ا .ٖٖ لميػداني الدمشػقي صراع مع المبلحدة حتى العظـ، تأليؼ : عبد الرحمف بػف حسػف حى
ـ ُِٗٗ -ىػػػ  ُُِْالطبعػػة: الخامسػػة، ىػػػ(، نشػػر: دار القمػػـ، دمشػػؽ، ُِْٓ)المتػػكفى: 

 .ُعدد األجزاء: 

طريػػؽ اليجػػرتيف كبػػاب السػػعادتيف، تػػأليؼ : محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب بػػف سػػعد شػػمس  .ٖٗ
ة: ىػػػ(، نشػػر: دار السػػمفية، القػػاىرة، مصػػر، الطبعػػُٕٓالػػديف ابػػف قػػيـ الجكزيػػة )المتػػكفى: 

 .ُىػ، عدد األجزاء: ُّْٗالثانية، 

مؤسسػة حمػادة لمدراسػات  –د غالػب محمػد رشػيد الطبعػة األكلػى  -عالـ الركح كقكاه الخفيػة .َٗ
 األردف . –اربد  –الجامعية كالنشر كالتكزيع 

العػػرش، تػػأليؼ : شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد ا محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف قىاٍيمػػاز الػػذىبي  .ُٗ
حقيػػػؽ : محمػػػد بػػػف خميفػػػة بػػػف عمػػػي التميمػػػي، نشػػػر: عمػػػادة البحػػػث ىػػػػ(، تْٖٕ)المتػػػكفى: 

العممػػي بالجامعػػة اإلسػػبلمية، المدينػػة المنػػكرة، المممكػػة العربيػػة السػػعكدية، الطبعػػة: الثانيػػة، 
 .ِـ، عدد األجزاء: ََِّىػ/ُِْْ

اًديػػًث النَّبى  .ِٗ ٍسػػبلىًميًَّة ًمػػفى اآٍليىػػاًت اٍلقيٍرآًنيَّػػًة كىاأٍلىحى : عبػػد الحميػػد محمػػد بػػف  تػػأليؼًكيَّػػًة، اٍلعىقىائًػػدي اإٍلً
ىػػػػ(، ركايػػػة: محمػػػد الصػػػالح رمضػػػاف، نشػػػر: مكتبػػػة ُّٗٓبػػػاديس الصػػػنياجي )المتػػػكفى: 

 ُعدد األجزاء: ئر، الطبعة: الثانية،الجزازائرية مرازقو بكداكد كشركاؤىما،الشركة الج

لمتػػػػكفى: العقيػػػػدة الصػػػػحيحة كمػػػػا يضػػػػادىا، تػػػػأليؼ : عبػػػػد العزيػػػػز بػػػػف عبػػػػد ا بػػػػف بػػػػاز )ا .ّٗ
ىػ(، نشر: الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنػكرة، الطبعػة: السػنة السػابعة العػدد الثالػث َُِْ
 .ُـ، عدد األجزاء:  ُٕٓٗىػ/ يناير  ُّٓٗمحـر 

عقيػػػػدة أىػػػػؿ السػػػػنة كالجماعػػػػة،تأليؼ : محمػػػػد بػػػػف صػػػػالح بػػػػف محمػػػػد العثيمػػػػيف )المتػػػػكفى:  .ْٗ
، الطبعػػػػة: الرابعػػػػة، ُعػػػػدد األجػػػػزاء: المدينػػػػة المنػػػػكرة، اإلسػػػػبلميةىػػػػػ( نشػػػػر:الجامعة ُُِْ
 ىػ. ُِِْ

عمدة القارئ شرح صحيح البخارم، تأليؼ اإلماـ العبلمػة بػدر الػديف أبػي محمػكد بػف احمػد  .ٓٗ
ىجػػرم ضػػبطو كصػػححو : عبػػد ا محمػػكد محمػػد عمػػر طبعػػة  ٖٓٓالعينػػي المتػػكفى سػػنة 

فػػػاظ الحػػػديث جديػػػدة مرقمػػػة الكتػػػب كاألبػػػكاب كاألحاديػػػث حسػػػب تػػػرقيـ المعجػػػـ المفيػػػرس ألل
 لبناف . –الشريؼ، عدد الجزاء ،دار الكتب العممية، بيركت 



  

 َُٕ 

 الفيػػارس

غاية األماني في الرد عمػى النبيػاني، المؤلػؼ: أبػك المعػالي محمػكد شػكرم بػف عبػد ا بػف  .ٔٗ
ىػػ(، تحقيػؽ: أبػك عبػد ا الػداني بػف منيػر ُِّْمحمد بػف أبػي الثنػاء األلكسػي )المتػكفى: 

، الريػػػاض، المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية، الطبعػػػة: األكلػػػى، آؿ زىػػػكم، الناشػػػر: مكتبػػػة الرشػػػد
 ِـ، عدد األجزاء: ََُِ -ىػُِِْ

الفتػػاكل الكبػػرل البػػف تيميػػة، تػػأليؼ: تقػػي الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف عبػػد  .ٕٗ
السبلـ بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشػقي )المتػكفى: 

ـ، عػدد األجػزاء: ُٕٖٗ -ىػػ َُْٖنشر: دار الكتب العمميػة، الطبعػة: األكلػى، ىػ(، ِٖٕ
 ٔز

فتح البارم، المؤلؼ : أبك الفضؿ أحمد بػف عمػي بػف محمػد بػف أحمػد بػف حجػر العسػقبلني  .ٖٗ
رقـ  ،د ا بف باز كمحب الديف الخطيبىػ(، المحقؽ : عبد العزيز بف عبِٖٓ)المتكفى : 

أطرافيػػا : محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي الناشػػر : دار الفكػػر، عػػدد كتبػػو كأبكابػػو كأحاديثػػو كذكػػر 
 . ُّاألجزاء

الفػػػػرؽ بػػػػيف الفػػػػرؽ تأليؼ:صػػػػدر اإلسػػػػبلـ األصػػػػكلي العػػػػالـ عبػػػػد القػػػػاىر بػػػػف طػػػػاىر بػػػػف   .ٗٗ
،ـ،تحقيػػػػػؽ محمػػػػػد عبػػػػػد الحميػػػػػد،دار َُّٕمحمد:البغػػػػػدادم األسػػػػػفرايني،التميمي المتػػػػػكفي 

 لبناف.-المعرفة، بيركت

: أبػػك ىػػبلؿ الحسػػف بػػف عبػػد ا بػػف سػػيؿ بػػف سػػعيد بػػف يحيػػى بػػف الفػػركؽ المغكيػػة، تػػأليؼ .ََُ
ىػ(، حققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ، نشر: دار ّٓٗميراف العسكرم )المتكفى: نحك 

 .ُمصر، عدد األجزاء:  –العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرة 

د بػػف سػػعيد بػػف حػػـز الفصػػؿ فػػي الممػػؿ كاألىػػكاء كالنحػػؿ، تػػأليؼ : أبػػك محمػػد عمػػي بػػف أحمػػ .َُُ
القػػػاىرة، عػػػدد  –ىػػػػ(، نشػػػر: مكتبػػة الخػػػانجي ْٔٓاألندلسػػي القرطبػػػي الظػػػاىرم )المتػػكفى: 

 .ّ، ٓاألجزاء: 

الفقو األكبر )مطبكع مع الشرح الميسر عمى الفقييف األبسط كاألكبر المنسكبيف ألبي حنيفة  .َُِ
اف بػف ثابػت بػف تأليؼ محمد بف عبد الرحمف الخميس(، المؤلؼ: ينسػب ألبػي حنيفػة النعمػ

اإلمػػػارات العربيػػػة، الطبعػػػة:  -ىػػػػ(،الناشر: مكتبػػػة الفرقػػػاف َُٓزكطػػػي بػػػف مػػػاه )المتػػػكفى: 
 .ُـ ،عدد األجزاء: ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗاألكلى، 

الفكاكػػو الػػدكاني عمػػى رسػػالة ابػػف أبػػي زيػػد القيركانػػي : المؤلػػؼ : أحمػػد بػػف غنػػيـ بػػف سػػالـ  .َُّ
 .ِـ ،عدد األجزاء: ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓىػ(، دار الفكر، ُُِٔالنفراكم )المتكفى : 

 



  

 ُُٕ 
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قاعدة جميمة في التكسؿ كالكسيمة، تأليؼ : تقي الديف أبك العبػاس أحمػد بػف عبػد الحمػيـ بػف  .َُْ
عبػػد السػػبلـ بػػف عبػػد ا بػػػف أبػػي القاسػػـ بػػف محمػػد ابػػػف تيميػػة الحرانػػي الحنبمػػي الدمشػػػقي 

 –لفرقػػػػاف ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: ربيػػػػع بػػػػف ىػػػػادم عميػػػػر المػػػػدخمي، نشػػػػر: مكتبػػػػة اِٖٕ)المتػػػػكفى: 
 . ُىػ، عدد األجزاء: ََُِ -ىػ ُِِْعجماف، الطبعة: األكلى )لمكتبة الفرقاف( 

القػػامكس المحيط،تػػأليؼ: مجػػد الػػديف أبػػك طػػاىر محمػػد بػػف يعقػػكب الفيركزآبػػادل )المتػػكفى:  .َُٓ
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: مكتػػػػػب تحقيػػػػػؽ التػػػػػراث فػػػػػي مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة ،بإشػػػػػراؼ: محمػػػػػد نعػػػػػيـ ُٕٖ

لبنػػاف ،الطبعػػة:  –الة لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع، بيػػركت العرقسيكسػػي، نشػػر: مؤسسػػة الرسػػ
 .ُـ، عدد األجزاء:  ََِٓ -ىػ  ُِْٔالثامنة، 

ىػػػػ (، تحقيػػؽ : طػػػارؽ  ُِٖالقبػػكر البػػف أبػػػي الػػدنيا، تػػػأليؼ  : ابػػف أبػػي الػػػدنيا القرشػػي )  .َُٔ
 -ىػػػػػ َُِْمحمػػػػد سػػػػكمكع العمػػػػكد، الناشػػػػر : مكتبػػػػة الغربػػػػاء األثريػػػػة، الطبعػػػػة : األكلػػػػى 

 .ُ،عدد األجزاء :  ـَََِ

قطؼ الثمر في بياف عقيدة أىؿ األثر، تأليؼ: أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف  .َُٕ
ىػػ(، الناشػر: كزارة الشػؤكف َُّٕعمي ابف لطؼ ا الحسيني البخارم الًقنَّكجي )المتكفى: 

ى، المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية، الطبعػػػػة: األكلػػػػ -اإلسػػػػبلمية كاألكقػػػػاؼ كالػػػػدعكة كاإلرشػػػػاد 
 .ُىػ، عدد األجزاء: ُُِْ

القيامػػة الصػػغرل كعبلمػػات القيامػػة الكبػػرل، تػػأليؼ الػػدكتكر سػػميماف عمػػر األشػػقر، )سمسػػمة  .َُٖ
 ػى ُُْٖالعقيدة في ضكء الكتاب كالسنة (، دار النفائس لمنشر كالتكزيع،  الطبعة السابعة 

 عماف . –ـ، األردف  ُٕٗٗ-

عبػد ا األشػقر العتيبػي، نشػر: دار النفػائس القيامة الكبرل، تأليؼ : عمر بػف سػميماف بػف  .َُٗ
 .ُـ، عدد األجزاء:  ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓلمنشر كالتكزيع، األردف، الطبعة: السادسة، 

الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار، المؤلؼ: أبك بكر بف أبي شيبة، عبد ا بف محمػد  .َُُ
حقػػػؽ: كمػػػاؿ يكسػػػؼ ىػػػ(، المِّٓبػػف إبػػػراىيـ بػػػف عثمػػػاف بػػف خكاسػػػتي العبسػػػي )المتػػػكفى: 

 . ٕ، عدد األجزاء: َُْٗالرياض، الطبعة: األكلى،–نشر:مكتبة الرشدالحكت، 

المؤلؼ: جمػػاؿ الػػديف أبػػك الفػػرج عبػػد الػػرحمف بػػف ،كشػػؼ المشػػكؿ مػػف حػػديث الصػػحيحيف  .ُُُ
شػر: دار الػكطف ، نؽ: عمػي حسػيف البػكابيق،تحىػػ(ٕٗٓعمي بف محمد الجكزم )المتكفى: 

 ْعدد األجزاء: ، الرياض –

كنػػػز العمػػػاؿ فػػػي سػػػنف األقػػػكاؿ كاألفعػػػاؿ، تػػػأليؼ: عػػػبلء الػػػديف عمػػػي بػػػف حسػػػاـ الػػػديف ابػػػف  .ُُِ
قاضي خاف القادرم الشاذلي اليندم البرىانفكرم ثـ المدني فالمكي الشيير بالمتقي الينػدم 
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صفكة السػقا ،نشػر: مؤسسػة الرسػالة، الطبعػة:  -ىػ( ،تحقيؽ: بكرم حياني ٕٓٗ)المتكفى: 
 . ُٔـ، عدد المجمدات ُُٖٗىػ/َُُْالطبعة الخامسة، 

الككاشػػؼ الجميػػة عػػف معػػاني الكاسػػطية، المؤلػػؼ : عبػػد العزيػػز بػػف محمػػد بػػف عبػػد المحسػػف  .ُُّ
 ىػ( .ُِِْالسمماف )المتكفى : 

لساف العرب لممؤلػؼ : ابػف منظػكر، المحقػؽ : عبػد ا عمػي الكبيػر   محمػد أحمػد حسػب  .ُُْ
 . ٔ: رؼ، البمد: القاىرة، عدد األجزاء  ىاشـ محمد الشاذلي، دار النشر: دار المعا ا

لمعػػة االعتقػػاد اليػػادم إلػػى الرشػػاد : لئلمػػاـ مكفػػؽ الػػديف أبػػي محمػػد عبػػد ا بػػف محمػػد بػػف  .ُُٓ
حققػػو، كخػػرج ‘ ىجػػرم(، شػػرح محمػػد بػػف صػػالح العثيمػػيف  َِٔ- ُْٓقدامػػة المقدسػػي )

السػػمؼ،  أحاديثػػو : أبػػك محمػػد اشػػرؼ بػػف عبػػد المقصػػكد، مكتبػػة دار طبريػػة، مكتبػػة أضػػكاء
 ـ الرياض . َُٗٗ-ق  ُُْٓالطبعة الثالثة 

لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضػية فػي عقػد الفرقػة المرضػية،  .ُُٔ
المؤلؼ : شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفا رينػي الحنبمػي )المتػكفى : 

 -ىػ  َُِْ -دمشؽ، الطبعة : الثانية  –ىػ(، الناشر : مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا ُُٖٖ
 .  ِـ، عدد األجزاء :  ُِٖٗ

المبػػاب فػػي قكاعػػد المغػػة كآالت األدب النحػػك كالصػػرؼ كالببلغػػة كالعػػركض كالمغػػة كالمثػػؿ،  .ُُٕ
 –تػػػػأليؼ محمػػػػد عمػػػػي السَّػػػػراج ، مراجعػػػػة: خيػػػػر الػػػػديف شمسػػػػي باشػػػػا ، نشػػػػر: دار الفكػػػػر 

 ُدد األجزاء: ـ ، ع ُّٖٗ -ىػ  َُّْدمشؽ،الطبعة: األكلى، 

عممية مجمة دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث ال -مجمة البحكث اإلسبلمية  .ُُٖ
معيا ممحؽ بتػراجـ األعػبلـ كاألمكنػة، المؤلػؼ : الرئاسػة العامػة  -كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد

 جزءا . ٕٗعدد األجزاء: ممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد،إلدارات البحكث الع

كع الفتػػاكل، تػػأليؼ: تقػػي الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف تيميػػة الحرانػػي مجمػػ .ُُٗ
ىػػػ(، تحقيػػػؽ: عبػػد الػػػرحمف بػػف محمػػػد بػػف قاسػػػـ، نشػػر: مجمػػػع الممػػؾ فيػػػد ِٖٕ)المتػػكفى: 

لطباعػػػػة المصػػػػحؼ الشػػػػريؼ، المدينػػػػة النبكيػػػػة، المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية، عػػػػاـ النشػػػػر: 
 ـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٔ

ؿ فضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف، المؤلؼ : محمد بػف صػالح مجمكع فتاكل كرسائ .َُِ
ىػػػػػ(، جمػػػػع كترتيػػػػب: فيػػػػد بػػػػف ناصػػػػر بػػػػف إبػػػػراىيـ ُُِْبػػػػف محمػػػػد العثيمػػػػيف )المتػػػػكفى : 

ىػػػ،عدد األجػػزاء :  ُُّْ -دار الثريػػا ف، الطبعػػة:األخيرة  -السميماف،الناشػػر:دار الػػكطف 
ِٔ. 
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عبػد الحمػيـ بػف عبػد السػبلـ بػف تيميػة الحرانػي ،تأليؼ: أحمػد بػف  مجمكعة الرسائؿ المنيرية .ُُِ
تحقيػػؽ: محمػػد ...الصػػنعاني كغيػػرىـ -الشػػككاني  -ابػػف حجػػر  -الػػديف  أبػػك العبػػاس تقػػي
 .ْعدد المجمدات:  ىػ، ُّّْنشر: المطبعة المنيرية، سنة النشر:  منير الدمشقي،

 طبػي الظػاىرمالمحمى، المؤلؼ : أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسػي القر  .ُِِ
 .ُُعدد األجزاء  ، الناشر : دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعىػ(ْٔٓ)المتكفى : 

 : زيف الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بػف عبػد القػادر الحنفػيمختار الصحاح، تأليؼ .ُِّ
الػػدار  -لشػػيخ محمػػد، نشػػر: المكتبػػة العصػػرية: يكسػػؼ اىػػػ(، تحقيػػؽٔٔٔالػػرازم )المتػػكفى: 

 .ُـ، عدد األجزاء:ُٗٗٗىػ / َُِْ الخامسة،صيدا، الطبعة:–ة، بيركتالنمكذجي

ياؾ نسػتعيف،المؤلؼ: محمػد بػف أبػي بكػر بػف أيػكب مدارج  .ُِْ السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػد المعتصػػـ بػػا ُٕٓبػػف سػػعد شػػمس الػػديف ابػػف قػػيـ الجكزيػػة )المتػػكفى: 

ـ،عدد ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔركت، الطبعة: الثالثة، بي –البغدادم، نشر: دار الكتاب العربي 
 ِاألجزاء: 

مسػػػػند اإلمػػػػاـ أحمػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ، المؤلػػػػؼ : أحمػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ ،المحقػػػػؽ : شػػػػعيب األرنػػػػؤكط  .ُِٓ
ـ، عػػدد األجػػزاء : ُٗٗٗىػػػ، َُِْكآخػػركف، الناشػػر : مؤسسػػة الرسػػالة، الطبعػػة : الثانيػػة 

 فيارس( . ٓ ْٓ) َٓ

ار،تػأليؼ: أبػك بكػر أحمػد بػف عمػرك بػف عبػد الخػالؽ مسند البزار المنشكر باسػـ البحػر الزخ .ُِٔ
ىػ(،تحقيؽ: محفكظ الػرحمف ِِٗبف خبلد بف عبيد ا العتكي المعركؼ بالبزار )المتكفى: 

(، ُٕإلػى  َُكعادؿ بف سػعد )حقػؽ األجػزاء مػف  (،ٗإلى  ُزيف ا، )حقؽ األجزاء مف 
المدينػػػة  -عمػػػـك كالحكػػػـ (،نشػػػر: مكتبػػػة الُٖكصػػػبرم عبػػػد الخػػػالؽ الشػػػافعي )حقػػػؽ الجػػػزء 

 .ُٖـ( ،عدد األجزاء: ََِٗـ، كانتيت ُٖٖٗالطبعة: األكلى، )بدأت  المنكرة،

المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف :تػػأليؼ أبػػك عبػػد ا الحػػاكـ محمػػد بػػف عبػػد ا بػػف محمػػد بػػف  .ُِٕ
حمدكيػػو بػػف نيعػػيـ بػػف الحكػػـ الضػػبي الطيمػػاني النيسػػابكرم المعػػركؼ بػػابف البيػػع )المتػػكفى: 

بيركت،الطبعػة:  –تحقيؽ: مصطفى عبد القػادر عطػا، نشػر: دار الكتػب العمميػة  ىػ(،َْٓ
 ْ،عدد األجزاء:  َُٗٗ – ُُُْاألكلى، 

حققػػو كرتبػػو كضػػبط نصػػو: محمػػكد محمػػد خميؿ،نشػػر: دار الجيػػؿ لمطباعػػة  المسػػند الجػػامع، .ُِٖ
ة: كالنشػػر كالتكزيػػع، بيػػركت، الشػػركة المتحػػدة لتكزيػػع الصػػحؼ كالمطبكعػػات، الككيت،الطبعػػ

 جزء كمجمداف فيارس(. َِ) ِِـ،عدد األجزاء:  ُّٗٗ -ىػ  ُُّْاألكلى، 
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: سميماف بف أحمد بػف أيػكب بػف مطيػر المخمػي الشػامي، أبػك القاسػـ تأليؼ مسند الشامييف، .ُِٗ
ىػ(،تحقيؽ : حمدم بف عبدالمجيد السمفي، نشر: مؤسسػة الرسػالة َّٔالطبراني )المتكفى: 

 .ْ، عدد األجزاء: ُْٖٗ – َُْٓبيركت، الطبعة: األكلى،  –

تػأليؼ: أبػك الحسػيف  ،المسند الصحيح المختصػر بنقػؿ العػدؿ عػف العػدؿ إلػى رسػكؿ ا  .َُّ
مػػػػػف ىػػػػػػ، تحقيػػػػػؽ : مجمكعػػػػػة  ُِٔ: جػػػػػاج القشػػػػػيرم النيسػػػػػابكرم، المتػػػػػكفىمسػػػػػمـ بػػػػػف الح
لمطبكعػة فػي بيركت، الطبعة : مصكرة مػف الطبعػة التركيػة ا –: دار الجيؿ المحققيف، نشر

 .ٖعدد األجزاء :  ،ىػ ُّّْكؿ سنة استانب

مصػػػنؼ عبػػػد الرزاؽ،تػػػأليؼ: أبػػػك بكػػػر عبػػػد الػػػرزاؽ بػػػف ىمػػػاـ بػػػف نػػػافع الحميػػػرم اليمػػػاني  .ُُّ
ىػ(، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، نشػر: المكتػب اإلسػبلمي ُُِالصنعاني )المتكفى: 

 . ُُ، عدد األجزاء: َُّْبيركت، الطبعة: الثانية،  –
: حػػافظ بػػف أحمػػد بػػف عمػػي  تػػأليؼلكصػػكؿ إلػػى عمػػـ األصػػكؿ، معػػارج القبػػكؿ بشػػرح سػػمـ ا .ُِّ

ىػػػ(، تحقيػػؽ : عمػػر بػػف محمػػكد أبػػك عمػػر ،الناشػػر : دار ابػػف ُّٕٕالحكمػػي )المتػػكفى : 
 .ّـ، عدد األجزاء :  َُٗٗ -ىػ  َُُْالدماـ، الطبعة : األكلى،  –القيـ 

ة، أبػػػك محمػػػد معػػػالـ التنزيػػػؿ فػػػي تفسػػػير القػػػرآف = تفسػػػير البغػػػكم، المؤلػػػؼ : محيػػػي السػػػن .ُّّ
ىػ(، المحقؽ : حققو كخػرج أحاديثػو محمػد عبػد َُٓالحسيف بف مسعكد البغكم )المتكفى : 

سػػػميماف مسػػػمـ الحػػػرش، نشػػػر : دار طيبػػػة لمنشػػػر  -عثمػػػاف جمعػػػة ضػػػميرية  -ا النمػػػر 
 .ٖـ ،عدد األجزاء :  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕكالتكزيع، الطبعة : الرابعة، 

: أبػك زكريػا يحيػى بػف زيػاد بػف عبػد ا بػف منظػكر الػديممي  تػأليؼمعاني القرآف )لمفراء (،  .ُّْ
/ عبد الفتػاح يكسؼ النجاتي / محمد عمي النجار ىػ(، تحقيؽ : أحمدَِٕالفراء )المتكفى: 

 مصر، الطبعة: األكلى. –إسماعيؿ الشمبي، نشر: دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة 
ىػػػػ(، ّّٖد بػػػف محمػػػد)المتكفى: : أبػػػك جعفػػػر النحػػػاس أحمػػػتػػػأليؼمعػػػاني القػػػرآف )لمنحػػػاس ( .ُّٓ

مكػػػػػػة المرمػػػػػػة، الطبعػػػػػػة:  -تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػد عمػػػػػػي الصػػػػػػابكني، نشػػػػػػر: جامعػػػػػػة أـ القػػػػػػرل 
 .َُْٗاألكلى،

عرابػػو،تأليؼ: إبػػراىيـ بػػف السػػرم بػػف سػػيؿ، أبػػك إسػػحا .ُّٔ ؽ الزجػػاج )المتػػكفى: معػػاني القػػرآف كا 
جػزاء: عػدد األ ـ، ُٖٖٗ -ىػػ َُْٖبيركت، الطبعػة األكلػى  –بعالـ الكتىػ(، نشر:ُُّ

ٓ . 

المعجـ الكبير، تأليؼ: سػميماف بػف أحمػد بػف أيػكب بػف مطيػر المخمػي الشػامي، أبػك القاسػـ  .ُّٕ
، دار النشػػػػػػػػػػر:مكتبة ابػػػػػػػػػػف تيميػػػػػػػػػػة، مدينػػػػػػػػػػة ِٓ(،عػػػػػػػػػػدد األجػػػػػػػػػػزاء:َّٔ-َِٔالطبرانػػػػػػػػػػي)

 النشر:القاىرة، رقـ الطبعة:الثانية، تحقيؽ :حمدم بف عبد المجيد السمفي.



  

 ُٕٓ 

 الفيػػارس

الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ معجػػـ مقػػاييس المغػػة، تػػأليؼ: أبػػك  .ُّٖ
 .ٔـ، عدد األجزاء: ُٕٗٗ -ىػُّٗٗمحمد ىاركف، نشر: دار الفكر، الطبعة: 

مفاتيح الغيب، تأليؼ : أبك عبد ا محمػد بػف عمػر بػف الحسػف بػف الحسػيف التيمػي الػرازم  .ُّٗ
إحيػػػاء التػػػراث  ىػػػػ(، نشػػػر: دارَٔٔالممقػػػب بفخػػػر الػػػديف الػػػرازم خطيػػػب الػػػرم )المتػػػكفى: 

 ىػ. َُِْ -بيركت، الطبعة: الثالثة  –العربي 
مفػػػػػردات غريػػػػػب القػػػػػرآف المؤلػػػػػؼ : أبػػػػػك القاسػػػػػـ الحسػػػػػيف بػػػػػف محمػػػػػد المعػػػػػركؼ بالراغػػػػػب  .َُْ

 ىػ(.َِٓاألصفيانى )المتكفى : 
مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف ،المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ  .ُُْ

بػػػد ا بػػػف مكسػػػى بػػػف أبػػػي بػػػردة بػػػف أبػػػي مكسػػػى األشػػػعرم بػػػف سػػػالـ بػػػف إسػػػماعيؿ بػػػف ع
ىػػػ(، المحقػػػؽ: نعػػيـ زرزكر، الناشػػػر: المكتبػػة العصػػػرية، الطبعػػة: األكلػػػى، ِّْ)المتػػكفى: 

 .ِـ، عدد األجزاء: ََِٓ -ىػ ُِْٔ

الممػػػؿ كالنحػػػؿ، تػػػأليؼ: أبػػػك الفػػػتح محمػػػد بػػػف عبػػػد الكػػػريـ بػػػف أبػػػى بكػػػر أحمػػػد الشيرسػػػتاني  .ُِْ
 ّر: مؤسسة الحمبي،عدد األجزاء: ىػ(، نشْٖٓ)المتكفى: 

مناظرات ابف تيمية ألىؿ الممؿ كالنحؿ : جمع كتعميػؽ: د. عبػد العزيػز بػف محمػد بػف عمػي  .ُّْ
ـ،  ََِٓ -ىػػ  ُِْٔآؿ عبد المطيؼ، نشػر: مطػابع أضػكاء المنتػدل، الطبعػة: األكلػى، 

 .ُعدد األجزاء: 

الػديف يحيػى بػف شػرؼ  المنياج شرح صحيح مسمـ بػف الحجػاج، المؤلػؼ: أبػك زكريػا محيػي .ُْْ
بيػػركت، الطبعػػة: الثانيػػة،  –ىػػػ(، ناشػػر: دار إحيػػاء التػػراث العربػػي ٕٔٔالنػػككم )المتػػكفى: 

 مجمدات(. ٗ)في  ُٖ، عدد األجزاء: ُِّٗ

منيج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيػدة، تػأليؼ : تػامر محمػد محمػكد متػكلي، نشػر: دار  .ُْٓ
 .ُدد األجزاء: ـ، عََِْ-ىػُِْٓماجد عسيرم، الطبعة: األكلى 

منيج القرآف الكريـ فػي دعػكة المشػركيف إلػى اإلسػبلـ، تػأليؼ : د. حمػكد بػف أحمػد بػف فػرج  .ُْٔ
الرحيمي، نشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسػبلمية، المدينػة المنػكرة، المممكػة العربيػة 

 .ِـ، عدد األجزاء: ََِْىػ/ُِْْالسعكدية، الطبعة: األكلى، 

 –د الػػػديف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أحمػػػد اإليجػػػي، الناشػػػر : دار الجيػػػؿ المكاقػػػؼ، تػػػأليؼ : عضػػػ .ُْٕ
 . ّالرحمف عميرة، عدد األجزاء :  ، تحقيؽ : د.عبدُٕٗٗبيركت ،الطبعة األكلى، 

كخػػػرج أحاديثػػػو د/عبػػػد تػػػأليؼ ابػػػف سػػػينا،حقؽ نصكصػػػو  - النجػػػاة فػػػي المنطػػػؽ كاإلالىيػػػات .ُْٖ
 ـُِٗٗ،ُط دار الجيؿ بيركت، ،الرحمف عميرة



  

 ُٕٔ 

 الفيػػارس

مف الحديث المتكاتر، تأليؼ: أبي عبد ا محمػد بػف جعفػر الكتػاني، الطبعػة:  نظـ المتناثر .ُْٗ
الثانيػػػػة المصػػػػححة ذات الفيػػػػارس العمميػػػػة، دار الكتػػػػب السػػػػمفية لمطباعػػػػة كالنشػػػػر بمصػػػػر، 

 .ُتحقيؽ: شرؼ حجازم، الناشر: دار الكتب السمفية، مكاف النشر:مصر، عدد األجزاء 

يؼ: مجػد الػديف أبػك السػعادات المبػارؾ بػف محمػد بػػف النيايػة فػي غريػب الحػديث كاألثػر تػأل .َُٓ
ىػػػ(،نشر: َٔٔمحمػػد بػػف محمػػد ابػػف عبػػد الكػػريـ الشػػيباني الجػػزرم ابػػف األثيػػر )المتػػكفى: 

محمػػػكد  -ـ،تحقيػػػؽ: طػػػاىر أحمػػػد الػػػزاكل ُٕٗٗ -ىػػػػ ُّٗٗبيػػػركت،  -المكتبػػػة العمميػػػة 
 .ٓمحمد الطناحي،عدد األجزاء: 

تػػأليؼ :  عبػد العزيػز بػف محمػػد بػف عمػي العبػد المطيػػؼ، نػكاقض اإليمػاف القكليػة كالعمميػة،  .ُُٓ
 .ُىػ، عدد األجزاء: ُِْٕنشر: مدار الكطف لمنشر، الطبعة: الثالثة 

يػػػـك القيامػػػة: لمشػػػيخ محمػػػد متػػػكلي الشػػػعراكم، مكتبػػػة الشػػػعراكم، دار أخبػػػار اليػػػكـ، قطػػػاع  .ُِٓ
 الثقافة.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ُٕٕ 

 الفيػػارس

 خامسا: فيرس المكضكعات

 الصفحة المكضكع

 أ ءاإلىدا
 ب شكر كتقدير

 د المقدمة 
 ُ تمييد في حديث البراء بف عازب 

 ْ في الحديث مسائؿ العقيدة
 ْ مسألة األلكىية

 ٕ مسألة االستعاذة 
 ٖ حكـ االستعاذة مف عذاب القبر

 َُ الكقت المستحب  لمدعاء كاالستعاذة
 الفصؿ األكؿ

 نعيـ القبر كعذابو كعقيدة أىؿ السنة فيو
 ُّ األكؿ: نعيـ القبر كأسبابو، كأدلتو، كعقيدة أىؿ السنة فيوالمبحث 

 ُّ المطمب األكؿ: تعريؼ نعيـ القبر 
 ُّ أكال: تعريؼ النعيـ 

 ُّ النعيـ في المغة
 ُْ تعريؼ النعيـ في االصطبلح

 ُْ في القرآف الكريـ النعيـ
 ُٓ النعيـ في  السنة النبكية

 ُٔ ثانيان: تعريؼ القبر 
 ُٔ القبر في المغة تعريؼ

 ُٕ أسماء أخرل لمقبر
 ُٖ تعريؼ القبر في االصطبلح

 ُٖ القبر قي القرآف



  

 ُٕٖ 

 الفيػػارس

 الصفحة المكضكع

 ُٖ القبر في السنة
 ِِ تعريؼ العمماء لمقبر

 ِْ المطمب الثاني: أدلة نعيـ القبر
 ِْ أكال: األدلة مف القرآف الكريـ

 ِٖ ثانيا: األدلة مف السنة
 ِٖ صكر النعيـ مجممة

 ِٗ عيـ مفصمةصكر الن
 ِّ المطمب الثالث: عقيدة أىؿ السنة في نعيـ القبر

 ّْ المطمب الرابع: أسباب النعيـ كالحكمة مف إبرازه لمناس
 ّْ الحديث عف أسباب النعيـ

 ّٓ أسباب النعيـ  
 ّٔ األسباب المجممة
 ّّ األسباب المفصمة

 ّٕ أكالن: أسباب النعيـ بناء عمى أعماؿ العبد
 ّٗ : أسباب النعيـ  بناء عمى مسببات المكت ثانيان 

 ُْ الحكمة مف إبراز النعيـ
 ْْ المبحث الثاني

 ْٓ عذاب القبر كعقيدة أىؿ السنة فيو
 ْٓ المطمب األكؿ: تعريؼ عذاب القبر

 ْٓ تعريؼ العذاب
 ْٔ أسماء تطمؽ عمى  العذاب

 ْٕ العذاب في القرآف
 ْٖ العذاب في السنة

 َٓ ي: أدلة عذاب  القبرالمطمب الثان



  

 ُٕٗ 

 الفيػػارس

 الصفحة المكضكع

 َٓ األدلة مف القرآف
 ٕٓ األدلة مف السنة 

 ٗٓ األدلة العقمية
 ٗٓ دليؿ اإلجماع
 َٔ أنكاع العذاب

 ُٔ اختبلؼ صكر كأدكات العذاب
 ِٔ المطمب الثالث: عقيدة أىؿ السنة في عذاب القبر
 ِٔ أقكاؿ العمماء في عقيدة أىؿ السنة بعذاب القبر

 ْٔ ماء في عذاب القبرأقكاؿ العم
 ٓٔ شبيات حكؿ عذاب القبر

 ٕٔ الرد عمى الشبيات
 ٖٔ الحكـ عمى مف أنكر عذاب القبر

 ٗٔ المطمب الرابع: أسباب العذاب كالحكمة مف إخفائو عف الناس
 ٗٔ أسباب العذاب

 ِٕ   الحكمة مف إخفاء العذاب عف الناس
 ْٕ فكائد عقدية في الفصؿ األكؿ

 نيالفصؿ الثا
 اختبلؼ مبلئكة القبر كمكقفيا مف المؤمف كالكافر

 ٕٕ المبحث األكؿ : أدلة كجكد المبلئكة في القبر كرد شبيات المنكريف
 ٕٕ المطمب األكؿ: القكؿ بكجكد مبلئكة القبر كأدلتو

 ِٖ المطمب الثاني: عقيدة أىؿ السنة في اإليماف بالمبلئكة
 ٖٓ القبر، كالرد عمييـالمطمب الثالث: شبيات منكرم مبلئكة 

 ٖٓ منكركف المبلئكة 
 ٖٓ أكال: المنكركف لممبلئكة بشكؿ عاـ



  

 َُٖ 

 الفيػػارس

 الصفحة المكضكع

 ٖٓ ثانيا: المنكركف لمبلئكة القبر كأعماليا
 ٖٔ الرد عمى منكرم كجكد المبلئكة 

 ٕٖ حكـ منكر المبلئكة
 ٖٗ المبحث الثاني : مكقؼ المبلئكة مف المؤمف كالكافر

 َٗ ئكة مف المؤمف المطمب األكؿ: مكقؼ المبل
 َٗ أكال: مكقؼ المبلئكة مف المؤمف عند النزاع
 ْٗ ثانيا: مكقؼ المبلئكة مف المؤمف في القبر 

 ٓٗ عند البعث مكقؼ المبلئكة مف المؤمف ثالثا:
 ٔٗ المطمب الثاني: مكقؼ  المبلئكة مف  الكافر 
 ٔٗ أكال: مكقؼ المبلئكة مف الكافر عند النزاع 

 ٕٗ ؼ المبلئكة مع الكافر في القبرثانيا: مكق
 ٖٗ ثالثا: مكقؼ المبلئكة مف الكافر عند البعث 

 ََُ دية في الفصؿ الثاني فكائد عق
 ََُ أكال: مبلئكة القبر نكعاف

 َُُ ثانيا: آثار اإليماف بالمبلئكة 
 الفصؿ الثالث

 الركح كالجسد كعبلقتيما بالنعيـ كالعذاب
 َُْ لجسدالركح كا المبحث األكؿ: 
 َُٓ الركح كمتعمقاتيا  المطمب األكؿ:

 َُٓ أكال: تعريؼ الركح
 ُٓ الركح لغة

 َُٓ الركح في القرآف
 َُٕ الركح في السنة

 َُٕ االصطبلحالركح في 



  

 ُُٖ 

 الفيػػارس

 الصفحة المكضكع

 َُٖ الخبلصة
 َُُ ثانيا: متعمقات الركح

 َُُ الركح  كالنفس
 ُُِ مستقر األركاح
 ُُّ تبلقي األركاح
 ُُْ لمسألة التفصيؿ في ا

 ُُْ أكال: تبلقي أركاح األمكات
 ُُْ ثانيا: تبلقي أركاح األمكات كاألحياء

 ُُٓ المطمب الثاني: الجسد كعبلقتو بالركح
 ُُٓ أكال: تعريؼ الجسد
 ُُٓ الجسد في القرآف

 ُُٕ ثانيا: العبلقة بيف الجسد كالركح
 ُُٖ األدلة مف القرآف الكريـ

 ُُٖ األدلة مف السنة
 ُُٗ مسائؿ  حكؿ عبلقة  الركح  كالجسد
 ُُٗ المسألة األكلى: خمؽ الركح كالجسد

 ُِِ المسألة الثانية: مسكف الركح في الجسد
 ُِِ المسألة الثالثة:  مكت الركح كالجسد
 ُِّ المسألة الرابعة: سؤاؿ الركح كالجسد

 ُِّ مسائؿ في سؤاؿ الركح كالجسد
 ُِْ مختص بيذه األمة؟المسألة األكلى: ىؿ السؤاؿ 

 ُِٓ المسألة الثانية: سؤاؿ المؤمنيف كالكافريف
 ُِٔ المسألة الثالثة: سؤاؿ األطفاؿ

المبحث الثاني: كقكع النعيـ كالعذاب عمى الركح  كالجسد، كالرد عمى 
 شبيات المنكريف

ُِٕ 



  

 ُِٖ 

 الفيػػارس

 الصفحة المكضكع

 ُِٖ المطمب األكؿ: كقكع النعيـ ك العذاب عمى الركح كالجسد
 ُِٖ ك العذاب عمى الركح كالجسد في مكضعيفكقكع النعيـ 

 ُِٖ كقكع النعيـ أك العذاب عمى  الركح كالجسد معا

 ُِٖ كقكع النعيـ أك العذاب عمى الركح منفردة عف الجسد

 َُّ أدلة المكضع األكؿ

 ُّّ أدلة المكضع الثاني

المطمب الثاني: شبيات مف أنكر كقكع النعيـ كالعذاب عمى الركح كالجسد 
 كالرد عمييا

ُّّ 

 ُّّ  ابف حـزقكؿ  األكؿ:
 ُّْ : قكؿ المتكمميف مف الفبلسفة الثاني

 ُّٓ ثانيا: الرد عمى شبيات المنكريف
 ُّٔ الرد عمى قكؿ ابف حـز

 ُّٕ الرد عمى المتكمميف مف الفبلسفة كغيرىـ
 ُّٕ دية في الفصؿ الثالثفكائد عق
 ُّٖ الخاتمة

 ُّٗ التكصيات
 ُُْ لعامةالفيارس ا

 ُِْ فيرس اآليات القرآنية
 ُّٓ فيرس األحاديث الشريفة

 ُٕٓ فيرس األعبلـ المترجـ ليـ
 ُٗٓ فيرس المصادر كالمراجع

 ُٕٕ فيرس المكضكعات
 ُّٖ الممخص بالمغة العربية

 ُْٖ الممخص بالمغة اإلنجميزية
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 ممخص البحث
كلو الحمد أف  كعظيـ سمطانو، غي لجبللو،ينب الحمد  كثيرا، حمدا طيبا مباركا فيو، كما

كعمػػى أىمػػو  ،سػػيدنا محمػػد  جعمنػػا مػػف المسػػمميف، ك الصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى أشػػرؼ المرسػػميف؛
 كصحبو أجمعيف، كبعد...

ال  ألنيػػػا عقيػػػدة شػػػاممة تكقيفيػػػة، إف العقيػػػدة اإلسػػػبلمية ىػػػي العقيػػػدة الكحيػػػدة الصػػػحيحة؛
التػي كانػت يسػرا ال عسػرا لمعبػاد، فمػـ تػأت  ة المتكازنػة،كىي العقيػد يعترييا نقص كال تقبؿ زيادة،

إال بما يصمح لمناس في كؿ زماف كمكاف، كلكف ىناؾ مف آمف، كىناؾ مف كفر؛ فأما مف آمف 
كفػر فحسػابو عسػيرا، كمػف ىنػا كػاف بحثػي عػف عقيػدة النعػيـ كالعػذاب  فمو خير الجزاء؛ كأما مف

مبينػػة أدلتيػػا مػػف  حػػدثت فيػػو عػػف تمػػؾ العقيػػدة؛كالػػذم ت مػػف خػػبلؿ الحػػديث الشػػريؼ، فػػي القبػػر،
 كمف كتب العقيدة التي شرحت تمؾ العقيدة. ، كالحديث الشريؼ كأقكاؿ العمماء،القرآف الكريـ

كلقد اشتمؿ التمييػد عمػى  كفيارس، ،كخاتمة كثبلثة فصكؿ، كقد قسمت بحثي إلى تمييد،
 كشرح مسائؿ فيو. ذكر حديث البراء بف عازب كالحكـ عميو،

كػػػػؿ مبحػػػث لػػػػو مطالبػػػو الخاصػػػػة بو،كتحػػػدث فػػػػي  أمػػػا الفصػػػػؿ األكؿ: فاشػػػتمؿ عمػػػػى مبحثػػػيف،
كعقيػدة  كذكػرت أسػبابو، كالقبػر، ،مكضحة معنى النعػيـ ،كأسبابو المبحث األكؿ عف نعيـ القبر،

 كمعرفة الحكمة مف إبراز النعيـ. أىؿ السنة فيو،

كقسػػمتو  بو كعقيػػدة أىػػؿ السػػنة فيػػو،أمػػا المبحػػث الثػػاني: فتنػػاكؿ الحػػديث عػػف عػػذاب القبػػر كأسػػبا
كذكػػرت الحكمػػة مػػف  إلػػى مطالػػب كضػػحت فييػػا معنػػى العػػذاب كأسػػبابو كعقيػػدة أىػػؿ السػػنة قيػػو،

 إخفاء العذاب عف الناس.

 كذلؾ في مبحثيف. كأدلة كجكدىا ،اني : فتحدثت بو عف مبلئكة القبركأما الفصؿ الث

ثـ ذكرت بعػض  كبينت أدلة كجكدىا، يا،األكؿ : كضحت فيو معنى المبلئكة كمفيـك اإليماف ب
 كردت عمييا. الشبيات حكليا،

كقمػت بػالتفريؽ بينيمػا  كالثاني: تحدثت فيو عف مكقؼ المبلئكػة مػف المػؤمف كالكػافر فػي القبػر،
 كغيرىا. كاألحاديث الشريفة، حسب األدلة القرآنية،

كذلػؾ فػي  لنعيـ كالعػذاب،كأما الفصؿ الثالػث: فاشػتمؿ الحػديث عػف الػركح كالجسػد كعبلقتيمػا بػا
كبينػػت بعػػض المسػػائؿ  ،نيمػػاياألكؿ:عرفػػت بػػو الػػركح كالجسػػد كفرقػػت بفأمػػا المبحػػث  مبحثػػيف؛

فتحػػػدث بػػػو عػػػف شػػػبيات منكػػػرم كقػػػكع النعػػػيـ  الثػػػاني:المبحػػػث كأمػػػا   المتعمقػػػة بػػػالركح كالجسػػػد.
 .عمييـ مف الكتاب كالسنة كأقكاؿ العمماء كالعذاب عمى الركح كالجسد،كقمت بالرد
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 كأما الخاتمة: فاشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات.
 

Research Summary 

 

Praise be to God a lot, thank good and blessed, Kmainbga of majesty, and 

great authority, is the praise that made us Muslims, and peace and 

blessings be upon His Messengers; Prophet Muhammad peace be upon 

him, and his family and companions, and after ... 

 

The Islamic faith is the belief the only true one; because the doctrine 

of comprehensive ijtihaad, do not undergo deficiency does not accept the 

increase, the doctrine of balanced, which was easier not hardship for the 

people, did not come but what is good for people in all times and places, 

but there are safe, and there are those who disbelieve ; As for those who 

believe he best reward; The Menkvr Vhsabh difficult, and here was my 

search for the doctrine of bliss and torment in the grave, through the 

Hadith, which talked about the faith; shown evidence of the Holy Quran 

and the Hadith, and scholarly, and written doctrine I explained that that 

belief system. 

 

The research was divided into a boot, and three chapters and a 

conclusion, and indexes, and the boot has included mention of al-Bara 

'bin celibate and sentence, and explain the issues in it. 

 

Chapter I: Vachtml on Mbgesan, each subject has a claim of its own, 

and occur in the first part, from the blessings of the tomb, and its causes, 

pointing out the meaning of bliss, and the grave, and said causes, and the 

doctrine of the Sunnis in it, and learn the wisdom of highlighting bliss. 

 

The second topic: Eating talk about the torment of the grave, its 

causes and the doctrine of the Sunnis, and apportioned to the demands 

and explained the meaning of suffering and its causes and the doctrine of 

the Sunnis received and noted the wisdom to hide the suffering people. 

The second chapter: it talked about the angels of the grave, and the 

evidence in Jodhaozlk Mbgesan. 
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The first explained the meaning of the angels and the concept of 

faith, and showed evidence of its existence, and then said some of the 

suspicions around, Rrdt it. 

 

The second talked about the position of the angels of the believer 

and the infidel in the grave, and you have to separate them according to 

the evidence from Qur'an, Hadiths, and others. 

 

The third chapter: Vachtml talk about the soul and the body and their 

relationship bliss and torment, in Mbgesan; I: I knew by the Spirit, body 

and dispersed with each other, and showed some of the issues relating to 

the spirit and body. 

 

The second talk by suspicions of deniers for the occurrence of bliss 

and torment to the soul and body, and you Balrdalehm of the Qur'aan and 

Sunnah and scholarly opinion. 

 

The Conclusion: wrapped myself in the most important findings and 

recommendations. 

 

 
 


